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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003140-31.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO DE PAULA FREIRE (AUTOR(A))

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003140-31.2017.8.11.0007. AUTOR(A): OTACILIO 

DE PAULA FREIRE RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento 

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

dias, especificarem as provas que ainda pretenda produzir, justificando 

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

prazo, implicará no silêncio pela inexistência e concordância, 

respectivamente. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003310-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ROQUE (EXECUTADO)

ROQUE & VOLMER LTDA - ME (EXECUTADO)

CRISTIANE COCCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003310-03.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: BANCO 

DO BRASIL S.A EXECUTADO: ROQUE & VOLMER LTDA - ME, MARCIO 

ROQUE, CRISTIANE COCCO Vistos. Considerando o lapso desde o último 

cálculo da dívida, postergo à análise do pedido retro, nesta senda, 

INTIME-SE a parte exequente para atualizar o débito, no prazo de 05 

(cinco) dias. Com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE. CUMPRA-SE o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003202-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUSTAVO MANIGLIA COSMO (ADVOGADO(A))

OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M.A SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003202-37.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: OLIDEF 

CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA EXECUTADO: M.A 

SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME Vistos. Compulsando 

os autos verifico que a parte exequente é pessoa jurídica, logo, em 

relação a sua representação processual é necessária para averiguar a 

validade da procuração outorgada à juntada do contrato social ou estatuto 

da sociedade. Noutro giro, denota-se que a parte exequente não procedeu 

com o recolhimento das custas processuais. Posto isto, DETERMINO a que 

a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial para: 1) 

PROCEDER com o recolhimento das custas processuais (artigos 320 e 

321, ambos do CPC/2015), ou, juntar aos autos os respectivos 

comprovantes, sob pena de indeferimento da inicial. 2) JUNTAR o contrato 

social ou estatuto societário da empresa, sob pena de indeferimento da 

exordial (artigos 320 e 321, ambos do CPC/15) 3) Após decorrido tal 

prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

CONCLUSOS para deliberação. Cumpra-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003470-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

KENJI BARBOSA HIROTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003470-91.2018.8.11.0007. REQUERENTE: KENJI 

BARBOSA HIROTA REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos. 

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

Barbosa Hirota contra Latam Airlines Brasil, ambos devidamente 

qualificados. Alega a parte autora que é pessoa pobre na acepção legal 

da palavra, não podendo arcar com o pagamento das taxas e custas 

processuais, pleiteando, assim, para que lhe sejam concedidos os 

benefícios da Justiça Gratuita. Pois bem. A meu ver, toda presunção legal 

permite prova contrária. Até porque, em se caracterizando abuso de 

direito no tocante ao requerimento de gratuidade de justiça, por certo 

essas circunstâncias atraem a incidência do artigo 7º do novo CPC, que 

esclarece ser assegurada às partes paridade de tratamento em relação 

ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, 

ao ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais. Na inicial 

consta que apesar do autor residir na cidade de Alta Floresta-MT, ele 

cursa Teologia em Dallas, nos Estados Unidos, e se desloca do seu local 

de estudo até a cidade em suas férias para visitar sua família. Nota-se, 

também, quanto ao extravio da mala durante uma de suas viagens que a 

título de imposto o mesmo teve que arcar com R$ 4.307,02 (quatro mil e 

trezentos e sete reais e dois centavos), pois o iPhone e o violão que 

levava consigo juntos resultavam no montante de R$ 6.960,00 (seis mil e 

novecentos e sessenta reais), sendo que tais fatos não corroboram com 

a alegação de miserabilidade. Posto isto, DETERMINO A INTIMAÇÃO da 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

documentos idôneos que comprovem a hipossuficiência alegada (seja por 

meio de declarações de imposto de renda, extratos bancários, conta de 

energia, bem como de água dos últimos três meses), sob pena de 

indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. CONSIGNE-SE que o 

presente despacho observa o disposto no art. 10 do CPC/15. Decorrido o 

prazo, com ou sem a devida manifestação, CERTIFIQUE-SE, e façam os 

autos CONCLUSOS para deliberação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003479-53.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ASSIS PINHEIRO (REQUERENTE)

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003479-53.2018.8.11.0007. REQUERENTE: 

FRANCISCO ASSIS PINHEIRO REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos. Trata-se de ação de pedido cautelar de exibição de documentos 

proposta por Francisco de Assis Pinheiro contra Ympactus Comercial 

Ltda., Carlos Nataniel Wanzeler e Carlos Roberto Costa, todos 

devidamente qualificados. Sem delongas, compulsando os autos verifico 

que há irregularidade no polo passivo da demanda, haja vista que a 

liquidação de sentença consoante dispositivo da decisão final do 

processo em face da Ympactus Comercial Ltda. também incluía James 

Mattew Merril e como visto este não foi qualificado nos autos. Ademais, 

para o devido processamento dos autos se faz necessário à juntada de 

documentação que corrobore as afirmações da parte autora e não se 
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vislumbra no processo qualquer documento que confirme o vínculo 

contratual entre as partes. Nesse ínterim, para o recebimento da demanda 

é imperativo que a parte requerente sane os pontos acima citados, haja 

vista que não há meios de prosseguir com o procedimento ser haver 

documentos que embasem a pretensão, bem como é impossível fazer o 

julgamento se o polo passivo não está adequado, sendo que não 

regularizar tais pontos pode resultar no indeferimento da petição inicial e 

consequente extinção da demanda sem resolução de mérito (artigos 320 e 

321, ambos do CPC/15). Por fim, o autor alega ser pobre na acepção 

jurídica da palavra, no entanto, diz ter desembolsado o montante de R$ 

74.755,33 (setenta e quatro mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e 

trinta e três centavos) para investir nos negócios da parte requerida, o 

que faz cair por terra qualquer afirmação de miserabilidade. Ressalva-se 

que se não forem deferidos os benefícios da Justiça Gratuita e não forem 

recolhidas as taxas processuais o feito terá sua distribuição cancelada 

(art. 290 do CPC/15). Posto isto: 1) DETERMINO que a parte autora 

EMENDE a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para: a) JUNTAR aos autos 

documentos ou qualquer meio de prova válido a fim de comprovar o 

vínculo entre as partes, sob pena de indeferimento da petição inicial pela 

ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 e 

321, parágrafo único, ambos do CPC/15); b) ADEQUAR o polo passivo, 

devendo trazer aos autos a qualificação de todos os indivíduos indicados 

no dispositivo da sentença condenatória; c) JUNTAR aos autos 

documentos idôneos que comprovem a hipossuficiência alegada (seja por 

meio de declarações de imposto de renda, extratos bancários, conta de 

energia, bem como de água dos últimos três meses), sob pena de 

indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. CONSIGNE-SE que o 

presente despacho observa o disposto no art. 10 do CPC/15. Decorrido o 

prazo, com ou sem a devida manifestação, CERTIFIQUE-SE, e façam os 

autos CONCLUSOS para deliberação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001000-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CORTE DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001000-87.2018.8.11.0007. AUTOR(A): MARIA 

CORTE DE SOUZA RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos. Compulsando os autos 

verifico que a parte requerida propôs reconvenção, no entanto, não 

recolheu as custas devidas, consoante certidão de Id. 15667331, assim, 

se faz necessária a intimação da requerida ora reconvinte para que 

recolha as custas. Posto isto, INTIME-SE a requerida para, no prazo de 15 

(quinze) dias comprove o recolhimento das taxas e custas processuais, 

sob pena de rejeição da ação reconvencional. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, CERTIFIQUE-SE quanto ao recolhimento das custas e 

taxas e INTIME-SE por ato do Cartório, a parte autora, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, querendo impugnar a contestação, bem como se pronunciar 

quanto à reconvenção proposta. Por fim, CERTIFIQUE-SE a Secretaria da 

Vara em relação ao parágrafo anterior e voltem-me conclusos para as 

deliberações necessárias. Cumpra-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002114-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DIEGO VILAO BELINTANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002114-61.2018.8.11.0007. REQUERENTE: DIEGO 

VILAO BELINTANI REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA, JAMES MATTHEW 

MERRILL Vistos. Trata-se de ação de liquidação de sentença com pedido 

cautelar proposta por Diego Vilão Benitani contra Ympactus Comercial 

Ltda., Carlos Nataniel Wanzeler, James Mattew Merril e Carlos Roberto 

Costa, todos devidamente qualificados. Alega a parte autora que é pessoa 

pobre na acepção legal da palavra, não podendo arcar com o pagamento 

das taxas e custas processuais, pleiteando, assim, para que lhe sejam 

concedidos os benefícios da Justiça Gratuita. Pois bem. A meu ver, toda 

presunção legal permite prova contrária. Até porque, em se 

caracterizando abuso de direito no tocante ao requerimento de gratuidade 

de justiça, por certo essas circunstâncias atraem a incidência do artigo 7º 

do novo CPC, que esclarece ser assegurada às partes paridade de 

tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, 

aos meios de defesa, ao ônus, aos deveres e à aplicação de sanções 

processuais. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência 

consolidada no sentido de que o juiz pode indeferir a benesse, de ofício, 

contanto que, antes de fazê-lo, propicie à parte requerente a 

comprovação do preenchimento dos pressupostos legais. Assim, 

DETERMINO A INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos documentos idôneos que comprovem a 

hipossuficiência alegada (seja por meio de declarações de imposto de 

renda, extratos bancários, conta de energia, bem como de água dos 

últimos três meses), sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça 

gratuita. CONSIGNE-SE que o presente despacho observa o disposto no 

art. 10 do CPC/15. Decorrido o prazo, com ou sem a devida manifestação, 

CERTIFIQUE-SE, e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003067-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

ROSANGELA GOMES FERREIRA FOGACA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003067-25.2018.8.11.0007. REQUERENTE: 

ROSANGELA GOMES FERREIRA FOGACA DE ALMEIDA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de ação de pedido cautelar 

de exibição de documentos proposta por Rosangela Gomes Ferreira Tozi 

contra Ympactus Comercial Ltda., Carlos Nataniel Wanzeler e Carlos 

Roberto Costa, todos devidamente qualificados. Sem delongas, 

compulsando os autos verifico que há irregularidade no polo passivo da 

demanda, haja vista que a liquidação de sentença consoante dispositivo 

da decisão final do processo em face da Ympactus Comercial Ltda. 

também incluía James Mattew Merril e como visto este não foi qualificado 

nos autos. Ademais, para o devido processamento dos autos se faz 

necessário à juntada de documentação que corrobore as afirmações da 

parte autora e não se vislumbra no processo qualquer documento que 

confirme o vínculo contratual entre as partes. Nesse ínterim, para o 

recebimento da demanda é imperativo que a parte requerente sane os 

pontos acima citados, haja vista que não há meios de prosseguir com o 

procedimento ser haver documentos que embasem a pretensão, bem 

como é impossível fazer o julgamento se o polo passivo não está 

adequado, sendo que não regularizar tais pontos pode resultar no 

indeferimento da petição inicial e consequente extinção da demanda sem 

resolução de mérito (artigos 320 e 321, ambos do CPC/15). Por fim, o autor 

alega ser pobre na acepção jurídica da palavra, no entanto, a meu ver, 

toda presunção legal permite prova contrária. Até porque, em se 

caracterizando abuso de direito no tocante ao requerimento de gratuidade 

de justiça, por certo essas circunstâncias atraem a incidência do artigo 7º 

do novo CPC, que esclarece ser assegurada às partes paridade de 

tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, 

aos meios de defesa, ao ônus, aos deveres e à aplicação de sanções 

processuais. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência 

consolidada no sentido de que o juiz pode indeferir a benesse, de ofício, 

contanto que, antes de fazê-lo, propicie à parte requerente a 

comprovação do preenchimento dos pressupostos legais. Posto isto: 1) 

DETERMINO que a parte autora EMENDE a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, para: a) JUNTAR aos autos documentos ou qualquer meio de prova 

válido a fim de comprovar o vínculo entre as partes, sob pena de 

indeferimento da petição inicial pela ausência de documentos 
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indispensáveis à propositura da ação (art. 320 e 321, parágrafo único, 

ambos do CPC/15); b) ADEQUAR o polo passivo, devendo trazer aos 

autos a qualificação de todos os indivíduos indicados no dispositivo da 

sentença condenatória; c) JUNTAR aos autos documentos idôneos que 

comprovem a hipossuficiência alegada (seja por meio de declarações de 

imposto de renda, extratos bancários, conta de energia, bem como de 

água dos últimos três meses), sob pena de indeferimento dos benefícios 

da justiça gratuita. CONSIGNE-SE que o presente despacho observa o 

disposto no art. 10 do CPC/15. Decorrido o prazo, com ou sem a devida 

manifestação, CERTIFIQUE-SE, e façam os autos CONCLUSOS para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001236-73.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

THAIZA SILVA BRITO (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO ACOSTA DE FREITAS (EXECUTADO)

SHEILA CRISTINA RAK (EXECUTADO)

ANTONIO ADALBERTO CAETANO DE FREITAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001236-73.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT EXECUTADO: 

ALESSANDRO ACOSTA DE FREITAS, ANTONIO ADALBERTO CAETANO 

DE FREITAS, SHEILA CRISTINA RAK Vistos. Para evitar confusão 

processual, antes de analisar integralmente o pedido de Id. 15194693, 

DETERMINO nova tentativa de citação do executado Alessandro Acosta 

Freitas, no endereço constante dos autos. CONSIGNE-SE que no ato de 

citação o executado deve tomar ciência dos dispositivos da decisão inicial. 

Sendo a tentativa infrutífera, INTIME-SE a parte exequente, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se pronunciar no que entender de direito. 

CERTIFIQUE-SE a Secretaria da Vara o que for necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001236-73.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

THAIZA SILVA BRITO (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO ACOSTA DE FREITAS (EXECUTADO)

SHEILA CRISTINA RAK (EXECUTADO)

ANTONIO ADALBERTO CAETANO DE FREITAS (EXECUTADO)

 

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

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora para que proceda ao 

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

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

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

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

JANS PAIVA Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002785-21.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

THAIZA SILVA BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

JEFERSON EMANUEL VIEIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JEFERSON EMANUEL VIEIRA DE OLIVEIRA 04589083124 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002785-21.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT EXECUTADO: JEFERSON 

EMANUEL VIEIRA DE OLIVEIRA 04589083124, JEFERSON EMANUEL 

VIEIRA DE OLIVEIRA, MIGUEL ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR Vistos. 

Compulsando os autos verifico que há 03 (três) pessoas no polo passivo 

da demanda, contudo, apenas foi procedida a citação de 02 (duas) delas, 

o que efetivamente obsta a análise do pleito de Id. 15189356, já que a 

citação é um requisito para a validade do processo (art. 239, do CPC/15). 

Por esse motivo, postergo a apreciação do pedido de Id. 15189356 e 

DETERMINO a citação da empresa Jeferson Emanuel Vieira de Oliveira 

(CNPJ n° 17.007.906/0001-30), no endereço constante na inicial. 

CONSIGNE-SE que no ato de citação o executado deve tomar ciência dos 

dispositivos da decisão inicial. CERTIFIQUE-SE a Secretaria da Vara o que 

for necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000143-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO (ADVOGADO(A))

SIMONIA APARECIDA RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000143-41.2018.8.11.0007. AUTOR(A): SIMONIA 

APARECIDA RIBEIRO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Compulsando os autos verifico que a parte requerida impugnou as 

benesses da Justiça Gratuita outrora deferida em favor da parte 

requerente (Id. 12289622). A parte autora foi intimada para se manifestar 

e rechaçou a alegação do requerido em face de sua hipossuficiência (Id. 

13045829). Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Pois bem, 

tendo em vista que a impugnação à Justiça Gratuita deferida em favor da 

requerente e considerando a declaração da autora de que é 

hipossuficiente e que não conseguiria arcas com as despesas 

processuais sem prejuízo ao seu sustento e de sua família e por entender 

que a questão deve ser analisada antes de qualquer outra, nos termos do 

art. 351, do CPC/15, DETERMINO que: INTIME-SE da parte autora, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos documentos idôneos que 

comprovem a hipossuficiência alegada (seja por meio de declarações de 

imposto de renda, extratos bancários, conta de energia, bem como de 

água dos últimos três meses e/ou despesas ordinárias e/ou 

extraordinárias) que lhe impossibilitem o manutenção própria caso tenha 

que recolher custas processuais, sob pena de indeferimento dos 

benefícios da justiça gratuita. CONSIGNE-SE que o presente despacho 

observa o disposto no art. 10 do CPC/15. Decorrido o prazo, com ou sem a 

devida manifestação, CERTIFIQUE-SE, e façam os autos CONCLUSOS 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003188-87.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN CASEMIRO MESNEROVICZ (REQUERIDO)

ANTONIO MESNEROVICZ (REQUERIDO)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar o transcurso de prazo deferido no 

Despacho de Id 11185999; II) intimar a Parte Autora para manifestar-se, 

quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 143723 Nr: 5004-58.2016.811.0007

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Hildebrando Soares da Cunha

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:MT 21.397, Fernando Hayashida - 

OAB:MT 11.758, Gladstone gimenis - OAB:21587-O, Lucimar 

Cristina Gimenez Cano - OAB:MT/8506-A, Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:12333/MT

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do documento, fls. 

256/259, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 53689 Nr: 5697-57.2007.811.0007

 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: Jadir Everaldo Strada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Dalastra Bento & Cia Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel de Almeida Navarro - 

OAB:3058/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

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

OAB:5476/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

para no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar acerca do desarquivamento 

dos autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 100424 Nr: 1974-54.2012.811.0007

 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: JADER RANGEL CANDIDO SOCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santos Pereira - Comércio de Brinquedos 

Ltda., TNT - Mercúrio Cargas e Encomendas Expressas S/A, Transete 

Express Transportes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Luciano Boucault - OAB:MT 4802-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alencar Félix da Silva - 

OAB:7507-MT, Eduardo Vital Chaves - OAB:257.874 /SP, Ellen 

Cristina Gonçalve Pires - OAB:17.603/A-MT, Fabrício Cardoso da 

Silveira - OAB:10856-B/MT, JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA 

FAGUNDES - OAB:154.384, Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3150-A/MT

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

para no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar acerca do desarquivamento 

dos autos, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56054 Nr: 617-78.2008.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Jantorno Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Liliana Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Friedrich Saucedo 

- OAB:MT 6315, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B, Sandro Nasser 

Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosemeri Mitsue Okazaki 

Takezara - OAB:7276-B/MT

 Diante do exposto, RECEBO os embargos de declaração opostos para 

DAR-LHES PROVIMENTO e reconhecer a existência de 

omissão/contradição na decisão de fls. 164/165, razão pela qual, 

DETERMINO o desentranhamento da emenda a inicial juntada às fls. 

171/174.INTIME-SE o patrono de Jair Jantorno Junior e lhe entregue a peça 

desentranhada.INTIMEM-SE as partes acerca da decisão e escoado o 

prazo para recursos, voltem-me conclusos para a análise do mérito da 

demanda.CONSIGNO que o excesso da execução não será 

analisado.Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 141676 Nr: 3885-62.2016.811.0007

 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: Mario Donizete Rampazzo

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

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

OAB:14430-A/MT, Rafael Leite Barbosa - OAB:17.817/0 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimação dos advogados das 

partes, para no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, se manifestarem, 

acerca do laudo pericial elaborado, encartado a estes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 111071 Nr: 6675-24.2013.811.0007

 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: Jusara Maria Luppi de Liberali

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimação dos advogados das 

partes, para no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, se manifestarem, 

acerca do laudo pericial elaborado, encartado a estes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 143985 Nr: 5197-73.2016.811.0007

 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: Natalino Caetano Rodrigues

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 DIANTE DO EXPOSTO, resolvo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015 e nos termos do art. 490, do 

CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor Natalino 

Caetano Rodrigues e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social – 

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

por invalidez, desde o requerimento administrativo (10/04/2017); b) A 

efetuar o PAGAMENTO das parcelas retroativas do benefício de 

aposentadoria por invalidez, desde a data do requerimento administrativo 

(16/02/2016), até a data imediatamente anterior a sua efetiva implantação, 

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

termos da Lei nº 11.960/2009, e correção monetária pelos índices oficiais 

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

supra, CONCEDO ao requerente Natalino Caetano Rodrigues TUTELA DE 

URGÊNCIA, conforme pleiteado na inicia determinando a IMPLANTAÇÃO do 

beneficio de aposentadoria rural por idade, no prazo de trinta (30) dias. O 

perigo de dano é evidente, já que se trata de verba de caráter alimentar. 

FIXO no importe de dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, 

devendo incidir sobre as prestações vencidas até a data da prolação da 

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

STJ).Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o 

valor da condenação e o direito controvertido não excedem a 1.000 (um 

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

CPC/2015).Declaro:Segurado: Natalino Caetano Rodrigues, Benefício: 
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Aposentadoria Invalidez. Renda mensal: valor equivalente a 100% (cem 

por cento) do salário de benefício. Benefício concedido judicialmente. 

Tutela de urgência deferida por ocasião da sentença. Direito ao 

recebimento das parcelas atrasadas reconhecido, desde o requerimento 

administrativo (16/02/2016), até sua efetiva implantação.”Após o trânsito 

em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante 

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

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 5706 Nr: 26-34.1999.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maximino de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - 

OAB:4746-B, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691-A/MT, 

Luiz Ricardo Alcântara - OAB:4922/MT

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

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimação das partes acerca do 

retorno dos presentes autos do Tribunal de Justiça, para manifestação no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 95903 Nr: 4291-59.2011.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael da Silva Santana Cia Ltda, Ismael da 

Silva Santana, Maria de Lourdes Alves Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lázaro José Gomes Junior - 

OAB:MT/8194-A

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

OAB:5476/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimação do patrono/procurador 

da parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

acerca da proposta de honorários do sr. perito, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 93975 Nr: 2174-95.2011.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rebonato & Rebonato Ltda, Neri Rebonato, Marlene 

Rebonato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

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

OAB:6543/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva 

- OAB:OAB 8.184-A, Renato Feliciano de Deus Nery - OAB:6193/MT

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

para no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar acerca do desarquivamento 

dos autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 97488 Nr: 6023-75.2011.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSA, VCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B

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

OAB:5091-B

 Vistos.

Atingida a maioridade civil, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, regularize a sua representação processual, devendo 

inclusive juntar aos autos cópia dos seus documentos pessoais.

Quanto ao pedido de realização de atos expropriatórios às fls. 179, deixo 

de apreciar neste momento, em observância a decisão proferida no feito 

apenso que determinou a suspensão dos atos expropriatórios até o 

julgamento dos embargos de terceiros.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 53685 Nr: 5694-05.2007.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrei Sid Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Liliana Ltda.

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

OAB:18.450/MT, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B, Sandro Nasser 

Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Beatriz Theodoro 

Gomes - OAB:2853-B/MT, Rosemeri Mitsue Okazaki Takezara - 

OAB:7276-B/MT

 Diante do exposto, RECEBO os embargos de declaração opostos para 

DAR-LHES PROVIMENTO e reconhecer a existência de 

omissão/contradição na decisão de fls. 156/157, razão pela qual, 

DETERMINO o desentranhamento da emenda a inicial juntada às fls. 

158/162.INTIME-SE o patrono de Andrei Sid Pereira e lhe entregue a peça 

desentranhada.INTIMEM-SE as partes acerca da decisão e escoado o 

prazo para recursos, voltem-me conclusos para a análise do mérito da 

demanda.CONSIGNO que o excesso da execução não será 

analisado.Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 167494 Nr: 2746-07.2018.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A&T Empreendimentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles Santi Alencar, Fabio Rodrigues 

Alencar

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

OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo 

Civil/2015:1) DEFIRO o pedido de tutela liminar, DETERMINANDO A 

SUSPENSÃO dos atos de expropriação da constrição judicial que recaiu 

no imóvel penhorado nos autos apenso (ação de execução de alimentos) 

denominado “Fazenda Bom Jesus II”, com área de 2.318.6450 há (dois mil 

trezentos e dezoito hectares sessenta e quatro ares e cinquenta 

centiares), localizado neste Município, objeto da matrícula n. 22450, 

anteriormente matriculado n. 14.326 matrícula n. 22450, anteriormente 

matriculado n. 14.326.2) No que se refere ao pedido de suspensão do 

processo apenso (autos nº 6023-75.2011.811.0007 - código 97488), bem 

como da decisão que determinou a penhora naquele feito, INDEFIRO os 

pedidos, pelas razões consignadas no bojo desta decisão.3) Com relação 

ao embargado Charles Santir Alencar, não havendo nos autos dados 

pessoais (RG e CPF), INDEFIRO o pedido, tendo que em vista que os 

sistemas de consultas existentes exige um desses dados para a busca de 

qualquer informação, com exceção das consultas de endereço que podem 

ser requisitadas com outros dados.4) INTIMEM-SE os embargados para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contestação, nos termos 

do art. 679 do CPC/15.5) Caso não haja composição, após o aporte de 

resposta aos autos, com ou sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os 

autos CONCLUSOS para os fins do art. 347 do CPC/2015.6) DEFIRO o 

pedido de apensamento deste autos ao processo apenso (autos nº 

6023-75.2011.811.0007 - código 97488).Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista
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 Cod. Proc.: 113016 Nr: 1590-23.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Afonso de Oliveira Pinto

 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.

 Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão ao Requerente 

quanto aos fatos alegados às fls. 138. Desta forma, acolho o postulado 

pelo autor.

 Após o desarquivamento dos autos, Expeça-se alvará judicial para o 

depósito da quantia devolvida na conta informada.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 96495 Nr: 4950-68.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. G. do Vale - ME, Irene de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:PR/65216, Cristiana Vasconcelos Borges Martins - 

OAB:13994-A/MT, Gislaine Crispim de Faria Cruz - OAB:16988, 

Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691-A/MT, Renato Chagas 

Correa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Havendo informação de que as partes estão tentando compor 

amigavelmente, defiro o pedido de suspensão às fls. 137/137v e determino 

o envio dos autos ao arquivo provisório pelo prazo de 90 (noventa) dias, 

devendo a Secretaria da Vara proceder às devidas anotações no Sistema 

Apolo para contagem e controle do prazo.

 Esgotado o prazo, certifique-se e após intime-se a exequente para que, 

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

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 134630 Nr: 111-24.2016.811.0007

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altamiro da Silva Moreira

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

- OAB:16.691-A/MT, Luiz Carlos Icety Antunes - OAB:18032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de suspensão de fls. 84/84v e determino a remessa dos 

autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, sem baixa no Cartório Distribuidor, com 

baixa no Relatório Estatístico, até a data de 27 de dezembro de 2018 (Lei 

n. 13.340/16, artigo 10), podendo a parte credora a qualquer momento 

solicitar o desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora para 

manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de 

direito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 134227 Nr: 7422-03.2015.811.0007

 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: Alliance Construtora Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Halaiko Peças e Serviços Ltda

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

OAB:13182-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA STORMOVSK 

FERREIRA DUTRA - OAB:MT 20.059, Daruich Hammoud - OAB:8101-B, 

Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - OAB:9315-B/MT

 Vistos.

Vistas à parte executada para manifestar o que entender de direito no 

prazo de 15 dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 1696 Nr: 103-43.1999.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Araújo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel Biancardini Neto - 

OAB:1746-B

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

OAB:5476/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT

 Vistos.

 Acolho o pedido de fls. 241, nos termos do artigo 922 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 9478 Nr: 224-08.1998.811.0007

 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: EdJCC, SCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosires da Silva Albino - 

OAB:3298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acolho os pedidos de fls. 42.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003248-26.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEITE BARBOSA (ADVOGADO(A))

PEDRO AUGUSTO DA SILVA 04042599109 (AUTOR(A))

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FREEGER EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003248-26.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): PEDRO AUGUSTO DA SILVA 04042599109 Advogado(s) do 

reclamante: RAFAEL LEITE BARBOSA, EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO 

RÉU: FREEGER EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI - ME Vistos. Trata-se 

de Ação de indenização por danos materiais e morais c/c pedido de tutela 

antecipada ajuizada por OM ALIMENTAÇÃO LTDA, nome fantasia 

HANGAR COFFEE e BEER, representada pelos sócios Pedro Augusto da 

Silva e Jeane Oliveira Rodrigues contra FREEGER EQUIPAMENTOS 

COMERCIAIS EIRELI, todos qualificados nos autos. Alega que adquiriu da 

requerida uma vitrine de confeitaria refrigerada pelo site “freeger.com.br” 

em 22/01/2018 no valor de R$ 3.705,94 (três mil setecentos e cinco reais e 

noventa e quatro centavos), todavia após realizar a transferência do valor 

no dia 26/01/2018 recebeu um e-mail da ré em 29/01/2018, o qual 

informava que o produto comprado não estava mais disponível no estoque 

e a fabricante do mesmo havia parado de fabricá-lo, mas que havia um 

produto similar pelo dobro do valor. Informa que após diversas tentativas 

em receber o valor pago pelo produto, já que não tem interesse no produto 

similar, até o momento não logrou êxito e não obteve qualquer resposta da 

ré acerca do reembolso. Relata que ajuizou a ação no Juizado Especial 

Cível desta Comarca, mas como não foi possível citar a ré no endereço 
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por ter a ré encerrado as suas atividades e mudado da sua antiga sede. 

Pois bem. Da leitura acurada dos autos, verifico que a parte autora pleiteia 

a concessão da gratuidade de justiça, alegando não ter condições de 

arcar com o pagamento das custas e despesas, por insuficiência de 

recursos, justificando, assim, tal impossibilidade. Como se sabe, a 

gratuidade de justiça pode ser concedida às pessoas jurídicas, desde que 

comprovada à insuficiência de recursos, uma vez que a elas não se 

estende a presunção “juris tantum” (Súmula 481 do STJ). No caso dos 

autos, observo que a parte requerente não trouxe qualquer documento 

que demonstre a alegada incapacidade econômico-financeira que a 

impossibilite de arcar com os encargos processuais. Importante destacar, 

que a autora desenvolve atividade comercial no ramo de restaurante no 

Aeroporto de Alta Floresta, sendo a única empresa que presta este tipo de 

serviço no local, conforme a mesma alega em sua petição inicial. Neste 

sentido, o TJMT tem entendido: AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE 

INDEFERIU, NA APELAÇÃO, O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO, 

EM QUE SE ALEGA HIPOSSUFICIÊNCIA, DESACOMPANHADO DE 

COMPROVAÇÃO - BENEFÍCIO NEGADO - AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. O pedido em que se alega a 

hipossuficiência, por si só, não é suficiente para prescrever o deferimento 

da assistência judiciária, em especial no caso da pessoa jurídica, para 

quem não milita em favor a presunção de insuficiência de recursos feita 

em declaração, descrita na regra do §3º do art. 99 do Novo CPC, 

exclusiva para pessoa natural. (AgR 41240/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

07/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017). Assim, INTIME-SE a autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos documentos idôneos 

que comprovem a hipossuficiência alegada (seja por meio de declarações 

de imposto de renda, extratos bancários, conta de energia, bem como de 

água dos últimos três meses), sob pena de indeferimento dos benefícios 

da justiça gratuita. Decorrido o prazo, com ou sem a devida manifestação, 

CERTIFIQUE-SE, e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

CONSIGNE-SE QUE O (A) PRESENTE DESPACHO/DECISÃO OBSERVA O 

DISPOSTO NO ARTIGO 10 DO CPC/2015, NO CASO DE NÃO 

CUMPRIMENTO DA REFERIDA DETERMINAÇÃO. Cumpra-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003202-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONTIVAL CARDOSO LEAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003202-71.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: BANCO 

DO BRASIL S.A EXECUTADO: MONTIVAL CARDOSO LEAL Vistos. 

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta pelo Banco 

do Brasil S/A contra Montival Cardoso Leal, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Entre um ato e outro, a parte exequente pugnou 

pela realização de pesquisa via BacenJud, InfoJud, RenaJud e Siel, com o 

fito de encontrar o endereço do executado (Id. 13332692). O pedido foi 

indeferido ao Id. 14180712 oportunidade na qual foi determinado que a 

parte exequente se pronunciasse quanto ao prosseguimento do feito. O 

exequente se manifestou ao Id. 14734971, contudo, foi intempestiva sua 

manifestação (certidão de Id. 14751220). Vieram-me os autos conclusos. 

DECIDO. Tendo em vista que a presente execução está em tramite a mais 

de 01 (um) ano, sem que houvesse sequer a citação do executado, já que 

a parte exequente não diligência para proceder com os atos necessário, 

nos termos do art. 921, inciso III, §§ 2° e 3º, do CPC/15, determino o 

arquivamento provisório do feito. Passado o prazo do arquivamento 

provisório 01 (um) ano, REMETAM-SE os autos ao arquivo, iniciando a 

partir deste momento o prazo referente à prescrição intercorrente. 

Ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos no arquivo, INTIME-SE a 

exequente por meio de seu patrono, para, no prazo de 10 (dez) dias, se 

pronunciar acerca de eventuais causas interruptivas do prazo 

prescricional. PROCEDA a Secretaria da Vara com as anotações 

necessárias junto ao Sistema PJe para a contagem do prazo, 

certificando-se de tudo aquilo que for necessário. INTIME-SE a exequente 

desta decisão. Cumpra-se o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003337-83.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOCENIL ALMEIDA LINO (REQUERENTE)

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003337-83.2017.8.11.0007. REQUERENTE: 

JOCENIL ALMEIDA LINO REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. 

Trata-se de feito pendente de análise de recebimento da inicial, onde a 

parte Autora foi intimada a recolher as custas processuais devidas, sob 

pena de extinção do feito, vez que deixou de fazê-lo por ocasião da 

propositura da ação. Intimada para tanto, quedou-se inerte sem o 

atendimento da determinação supra, tendo à patrona pleiteado a dilação do 

prazo em virtude de não ter conseguido ter contato com a parte autora (Id. 

13336616). Pois bem, inicialmente entendo que o pedido da parte autora de 

dilação do prazo pelas razões expostas não merece amparo, haja vista 

que incumbe à parte autora diligenciar a fim de buscar seu direito e para 

tanto necessita ser ativo, pois como diz o antigo brocardo jurídico “o direito 

não socorre aos que dormem”, razão pela qual INDEFIRO o pedido de 

dilação de prazo. Ademais, dispõe o artigo 290 do Código de Processo 

Civil que: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na 

pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias”. O dispositivo do 

Código de Processo Civil de 1973, que tratava do mesmo assunto (art. 

257), mereceu o seguinte comentário dos eminentes doutrinadores Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “1. Cancelamento da distribuição. 

O ato judicial que determina o cancelamento da distribuição equivale ao 

indeferimento da petição inicial, configurando-se como sentença (CPC 162, 

§ 1º). É impugnável pelo recurso de apelação (CPC 513)...” (in Código de 

Processo Civil Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 3ª. edição, rev. e 

amp., p. 525). DISPOSITIVO ISTO POSTO e considerando a ausência de 

recolhimento das custas necessárias para a distribuição do feito, JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 

485, I c/c o artigo 290, ambos do Código de Processo Civil. Após o trânsito 

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

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

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003145-53.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

T. M. K. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO KUSTER OAB - 798.653.051-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003145-53.2017.8.11.0007. REQUERENTE: 

THIAGO MEDEIROS KUSTER REPRESENTANTE: MARCOS ANTONIO 

KUSTER REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de 

liquidação de sentença proposto por Thiago Medeiros Kuster representado 

por seu genitor Marcos Antonio Kuster contra Ympactus Comércial Ltda., 

Carlos Roberto Costa e Carlos Naraniel Wanzeler, todos qualificados nos 

autos. Foi determinada a intimação da parte requerente para emendar a 

petição inicial, a fim de juntar aos autos documentos que comprovassem o 

vínculo contratual entre a ela e a requerida (Id. 10817090). A parte 

requerente se manifestou ao Id. 11054390. Vieram-me os autos 

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

Inicialmente, em relação ao pedido de benefício da Justiça Gratuita, é 

sabido a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que a 

assistência jurídica gratuita será prestada àqueles que comprovarem a 

insuficiência de recursos. Neste sentido, vejamos a disposição do artigo 
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98, do CPC/2015: 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. Pois bem. A regra consolidada no 

artigo supramencionado é relativa, uma vez que, da alegada insuficiência 

de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, se admite prova em sentido contrário, quando da existência 

de elementos que infirmam a hipossuficiência da parte requerente, 

podendo, assim, o Juízo pedir informações e esclarecimentos à parte 

interessada. É o que prevê o artigo 99, § 2º, do CPC/2015: “Art. 99 (...) § 

2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos”. É consabido que o benefício da gratuidade da justiça 

destina-se a possibilitar o acesso à Justiça àqueles que não apresentem 

condições de arcar com as despesas sem prejuízo de sua própria 

mantença, ou, de sua família. Admite-se, de outra via, a concessão em 

circunstâncias especialíssimas, quando efetivamente demonstrada com 

provas verossímeis a alegação de insuficiência de recursos para arcar 

com as custas processuais, o que não é o presente caso. Sobre o tema: 

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA 

JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICÊNCIA – ELEMENTOS NOS AUTOS QUE AFASTAM A 

PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO – RECURSO 

DESPROVIDO. 1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir 

que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso 

equânime ao Judiciário. 2- Embora a Lei nº 1.060/50 admita a simples 

alegação de pobreza para a concessão da justiça gratuita, pode o juiz 

indeferir os benefícios com base nas peculiaridades do caso, se houver 

nos autos elementos que afastem a presunção de miserabilidade. 

(HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 

21/08/2018)” grifei. Os documentos apresentados não comprovarem a 

hipossuficiência alegada, assim, oportunizada a requerente a 

comprovação da alegada insuficiência, não restou provada a necessidade 

do benefício, já que como consta em extrato de Id. 11054392 a parte 

requerente possui o total de R$ 9.414,75 (nove mil e quatrocentos e 

quatorze reais e setenta e cinco centavos) em recursos, o que não é 

compatível com a alegação de miserabilidade, logo, a não concessão das 

benesses da Justiça Gratuita é à medida que sem impõe. Noutro giro, 

analisando os autos, vejo que a parte autora não cumpriu a ordem judicial, 

pois apesar de se pronunciar tempestivamente, não aportou aos autos 

documentação pertinente que configure o vínculo contratual entre as 

partes. Assim, como a parte autora foi oportunizada a promover a juntada 

dos documentos faltantes, mas não conseguiu atender satisfatoriamente a 

determinação judicial, não resta ao Juízo outra alternativa a não ser 

indeferir a petição inicial, com a consequente extinção do presente feito 

sem resolução do mérito. Neste sentido, a jurisprudência tem decidido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

– TELEXFREE – EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO 

ALEGADO DIREITO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA 

PROVA – NÃO APLICAÇÃO – PROVA POSSÍVEL DE SER PRODUZIDA 

PELO AUTOR – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Facultado ao autor a 

emenda da petição inicial com provas mínimas do alegado direito, este não 

apresentou nenhuma prova, motivo pelo qual, indeferida a petição inicial. 

Não é caso de aplicar a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da Prova, 

pois a prova determinada pelo magistrado era possível de ser produzida 

pelo autor. Mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao autor 

a produção de prova mínima. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/07/2018, 

Publicado no DJE 05/07/2018)”. Por oportuno, consigno que não há 

necessidade de intimação pessoal da parte autora para tomar ciência 

quanto à extinção da ação sem resolução de mérito, por descumprimento 

da determinação judicial. Sobre o tema, o TJMT tem decidido: “[...] Esta 

Corte tem entendimento assente no sentido de que, tratando-se de 

extinção do processo por indeferimento da petição inicial, a intimação 

pessoal da parte é desnecessária. (AgRg no REsp 1095871/RJ). Quando 

a quitação do contrato se dá após a propositura do Recurso de Apelação, 

a inércia do apelante não é, por si só, suficiente para configurar litigância 

de má-fé. (Ap 91717/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, 

Publicado no DJE 01/09/2017)”. DISPOSITIVO Por essas razões: 1) 

INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado pela requerente. 2) 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos dos artigos 320 e 321 c/c o 

artigo 485, inciso I, todos do CPC/15, JULGANDO EXTINTO o presente 

processo sem resolução de mérito. CONDENO a parte autora ao 

pagamento das despesas e custas processuais. Sem condenação em 

honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003147-23.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSA BATISTA (REQUERENTE)

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003147-23.2017.8.11.0007. REQUERENTE: 

ADENILSA BATISTA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. 

Trata-se de liquidação de sentença proposto por Adenilsa Batista contra 

Ympactus Comércial Ltda., Carlos Roberto Costa e Carlos Naraniel 

Wanzeler, todos qualificados nos autos. Foi determinada a intimação da 

parte requerente para emendar a petição inicial, a fim de juntar aos autos 

documentos que comprovassem o vínculo contratual entre a ela e a 

requerida, bem como recolhesse as custas e taxas processuais, sob 

pena de indeferimento da inicial (Id. 12656776). Foi certificada a inércia da 

parte requerente (Id. 14033035). Vieram-me os autos conclusos. É o relato 

do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando os autos, vejo que a 

parte autora não cumpriu a ordem judicial, pois não se pronunciou para 

cumprir com a diligência ordenada, não aportando aos autos 

documentação pertinente que configure o vínculo contratual entre as 

partes. Assim, como a parte autora foi oportunizada a promover a juntada 

dos documentos faltantes, mas não atendeu a determinação judicial, não 

resta ao Juízo outra alternativa a não ser indeferir a petição inicial, com a 

consequente extinção do presente feito sem resolução do mérito. Neste 

sentido, a jurisprudência tem decidido: “APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TELEXFREE – EMENDA À INICIAL 

– AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO DIREITO – TEORIA 

DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – 

PROVA POSSÍVEL DE SER PRODUZIDA PELO AUTOR – INDEFERIMENTO 

DA INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Facultado ao autor a emenda da petição inicial 

com provas mínimas do alegado direito, este não apresentou nenhuma 

prova, motivo pelo qual, indeferida a petição inicial. Não é caso de aplicar a 

Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da Prova, pois a prova 

determinada pelo magistrado era possível de ser produzida pelo autor. 

Mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao autor a produção 

de prova mínima. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/07/2018, Publicado no DJE 

05/07/2018)”. Por oportuno, consigno que não há necessidade de 

intimação pessoal da parte autora para tomar ciência quanto à extinção da 

ação sem resolução de mérito, por descumprimento da determinação 

judicial. Sobre o tema, o TJMT tem decidido: “[...] Esta Corte tem 

entendimento assente no sentido de que, tratando-se de extinção do 

processo por indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte 

é desnecessária. (AgRg no REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do 

contrato se dá após a propositura do Recurso de Apelação, a inércia do 

apelante não é, por si só, suficiente para configurar litigância de má-fé. 

(Ap 91717/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 

01/09/2017)”. DISPOSITIVO Por essas razões: 1) INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL, nos termos dos artigos 320 e 321 c/c o artigo 485, inciso I, todos 

do CPC/15, JULGANDO EXTINTO o presente processo sem resolução de 

mérito. CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas e custas 

processuais. Sem condenação em honorários advocatícios. Após o 

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

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se o necessário.
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2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001697-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JAMIL FAYAD (REQUERENTE)

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARROSSENSAL AGROPECUARIA E INDUSTRIAL S A (REQUERIDO)

 

Processo: 1001697-45.2017.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, impulsiono o presente feito a fim de 

intimar o o(a) advogado(a) da parte autora acerca do documento de ID. 

15719669, para manifestação no prazo de cinco (05) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos do Artigo 9º da Lei 

11.419/2006. Alta Floresta, 3 de outubro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002794-46.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (ADVOGADO(A))

AMANDA EMANUELI BEZERRA (REQUERENTE)

JULLY FRANCIELE RUELIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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.: 90915 Nr: 111-97.2011.811.0007

 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 Itaucard S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro de Melo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:MT/10.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Com tais considerações, destacando a importância do princípio da 

cooperação, o cumprimento do requisito estabelecido no parágrafo 1º do 

artigo 485 do código de processo civil e tendo em vista que o feito em tela 

está inserido na meta 02 do CNJ, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, 

revogando a liminar concedida. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Custas e taxa já recolhidas. Sem honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119369 Nr: 7043-96.2014.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Antonio Ferreira Lopes

 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:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da impugnação 

apresentada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 94900 Nr: 3197-76.2011.811.0007

 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: CTdDdCedA-AF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MML, JAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Junior Aparecido Pereira - 

OAB:11736/MT

 Por fim e ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a representação por 

infração administrativa em desfavor de Mirage Motel Ltda e José 

Aparecido Pereira.Com o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, 

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.: 103852 Nr: 5599-96.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguilera Importação e Exportação Ltda., Antonio 

Donizete Aguilera

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amir Saul Amiden - 

OAB:20927MT, Andrea Dias Rosan Figueiredo Zamar Taques - 

OAB:8233, Diogo da Silva Alves - OAB:11167/MT, Jorge Aurelio 

Zamar Taques - OAB:4700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da informação 

de fls. 69.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 130981 Nr: 5682-10.2015.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

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

Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:5476/MT, Procurador do Município de Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

Sabe-se que a solução consensual é a mais desejada entre as partes e 

nesta ação, por sua natureza, vislumbra-se que um acordo seria muito 

bem recebido, haja vista que a demanda busca melhorar as calçadas 

desta cidade de Alta Floresta-MT e não obstante a tese do Ministério 

Público o orçamento público tem que ser cuidadosamente analisado, tendo 

em vista que atribuir indiscriminadamente obrigações ao ente público 

poderia gerar impactos em outras áreas.

Por esse motivo e ainda fundado no espirito do Código de Processo Civil 

vigente, que prevê a possibilidade de conciliação em qualquer fase 

processual e não havendo qualquer impedimento para o ato, designo 

audiência de conciliação para o dia 11 dezembro 2018, às 14h20min, a ser 

realizada pelo CEJUSC desta Comarca.

INTIME-SE o requerido Dr. Asiel por intermédio de seu patrono para 

comparecer ao ato (art. 334, § 3º, do CPC/15).

 INTIMEM-SE tanto o ente municipal quanto o Ministério Público 

pessoalmente, através de carga dos autos (art. 183, § 1º, do CPC/15).

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 119718 Nr: 7283-85.2014.811.0007

 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): Asiel Bezerra de Araújo, Luzmaia de Souza 

Quixabeira de Araújo, Marcos Bezerra de Araujo
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

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

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

 Vistos.

Ante a manifestação da parte executada, INTIME-SE a parte exequente, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pronunciar-se no que entender de 

direito.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 127244 Nr: 3683-22.2015.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Asiel Bezerra de Araújo, Marcos Bezerra de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Vistos.

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

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

ainda pretenda produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. CONSIGNO que o decurso do prazo, implicará no silêncio 

pela inexistência e concordância, respectivamente.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003548-22.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

CARLITO MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003548-22.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

de cobrança de seguro obrigatório DPVAT ajuizada por CARLITO 

MARQUES DA SILVA em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, pretendendo receber a 

importância de R$ 13.500,00, relativo à indenização do Seguro Obrigatório 

de Veículos – DPVAT, em virtude de alegado acidente automobilístico, 

ocorrido em 01.01.2015, vez que não recebeu, em sede administrativa, 

qualquer valor. Com a inicial foram carreados documentos junto ao PJE. 

Sob o ID 11889629, o requerido apresentou contestação. Sob o ID 

12213772, certidão de tempestividade da contestação apresentada. 

Impugnação à contestação (ID 12663996). Sob o ID 13209196, saneado o 

feito. Laudo pericial carreado sob o ID 13523505. Sob os ID’s 14536165 e 

14690607, manifestação da parte requerida e autora acerca do laudo 

pericial, respectivamente. É o Relatório. DECIDO. Realizada a prova 

pericial, dou por encerrada a instrução processual e passo ao julgamento 

do feito. Tendo sido saneado o feito, ocasião em que se enfrentou as 

preliminares suscitadas, não havendo outras questões prévias a serem 

apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, passo à análise 

meritória. Pois bem. A matéria está disciplinada pela Lei n. 6.194/74, com 

as alterações subsequentes, além de regulamentações expedidas pelos 

órgãos competentes. Com efeito, para recebimento do seguro DPVAT, a 

parte demandante deve comprovar os seguintes requisitos: I-) a 

ocorrência do sinistro automobilístico; II-) se há invalidez permanente; III-) 

se há nexo causal entre o acidente automobilístico e a invalidez 

permanente. Nesse ínterim, o primeiro requisito restou preenchido pelos 

documentos carreados aos autos pela parte demandante, mormente pelo 

boletim de acidente (ID 11216621 - Pág. 8), que é conclusivo em afirmar 

que o demandante se envolveu em um acidente de trânsito na data de 

01.01.2015. No que tange aos demais requisitos, é certo que a invalidez 

permanente e o nexo causal também restaram comprovados pelo laudo 

pericial sob o ID 13523505 - Páginas 5 e 6. Afinal, o aludido documento 

atesta que a parte autora apresenta invalidez permanente em decorrência 

da perda parcial incompleta do membro inferior esquerdo em percentual de 

50%. Logo, a parte autora cumpriu o disposto no “caput” do artigo 5º da 

Lei n. 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente...” No 

passo seguinte, exatamente no que tange ao valor a ser indenizado, 

registre-se que, com o advento da Medida Provisória n° 340/06, depois 

convertida na Lei n. 11.482, de 31 de maio de 2007, houve modificação na 

tarifação das indenizações do seguro obrigatório, sendo fixadas em 

valores determinados e não mais em salários mínimos. Dessa feita, as 

alterações introduzidas pela Lei n. 11.482/2007 alcançam o caso ora 

judicializado, uma vez que o sinistro ocorrera em 01.01.2015, após a 

entrada em vigor desta última norma. Nesse sentido: “CIVIL - SEGURO DE 

VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06 - CONDENAÇÃO 

COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA LEI Nº 11482/07 - RECURSO 

IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após a edição da MP 340/06, o 

valor da condenação deve ser fixado nos termos das alterações à Lei 

6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª Câmara de Direito Privado, 

Apelação: APL 9099594192009826, Relator: Mendes Gomes, Julgamento: 

28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) Aliás, também se aplica ao caso 

concreto as disposições contidas na Medida Provisória n. 451/2008, 

posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009, a qual determina o 

pagamento da indenização proporcional ao grau de incapacidade, 

segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente utilizável, vez que prevista em 

dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO 

DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE 

SEGUIR OS PARÂMETROS APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 

6.194/74 E, EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER 

PAGA EM PROPORÇÃO À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. 

APELO DESPROVIDO”. (TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, 

Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgamento: 08/09/2011.) (negritou-se) 

Nessa toada, o laudo pericial informou que a invalidez/deformidade que 

acomete a parte autora, é de caráter permanente e incompleta, já que 

houve perda parcial incompleta do membro inferior esquerdo em 

percentual de 50%. Dessa forma, o conjunto probatório revela que a parte 

demandante ficou com sequelas irreversíveis, fazendo, portanto, jus à 

indenização do seguro obrigatório. Com efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, 

da Lei 6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: (...) § 1º No caso da cobertura de 

que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez 

permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda 

anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, 

procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que 

corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de 

repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média 

repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, 

adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de 

sequelas residuais”. Sobre o tema, “mutatis mutandis”: “Seguro obrigatório. 

Responsabilidade Civil. Acidente de trânsito em 15/06/2006. DPVAT. 

Indenização por invalidez permanente. Reconhecimento de invalidez 

parcial e permanente, pela seguradora e pagamento, em 16/07/2007. no 

valor de RS 2. 700.00. já que o dano foi estimado em 20%. segundo a 

Tabela da Susep. Alegação de invalidez total e permanente e pretensão de 

receber diferença de indenização. Procedência na origem. Apelação da 

seguradora. Prescrição trienúria não ocorrente. Incapacidade parcial e 

permanente (perda parcial do uso de um dos membros inferiores, em grau 

mínimo, ou seja. 70% X 25%> =17.5%). indenização proporcional ao grau 

de invalidez. Inteligência do arl. 3". letra b. da Lei 6.194/74. Sentença 

reformada e ação. agora, julgada improcedente, invertidos os ónus de 

sucumbência. Recurso provido”. (TJSP, 36ª Câmara de Direito Privado, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 15 de 804



Apelação: 10963720108260281 SP 0001096-37.2010.8.26.0281, Relator: 

Romeu Ricupero, Julgamento: 28/04/2011). Desse modo, a indenização 

referente ao Seguro Obrigatório é devida na proporção de 35% (70% - 

percentual de perda indicado na tabela (valor-base) X 50% - valor 

indicado pelo laudo pericial) do teto máximo, ou seja: R$ 4.725,00. Diante 

do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na 

inicial, razão por que CONDENO a parte demandada ao pagamento de R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), referente à 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, com incidência 

de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, nos termos da 

Súmula 426, do STJ e correção monetária a partir do sinistro. Diante da 

sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários de seu 

patrono, devendo as custas processuais serem rateadas entre as partes, 

consignando que suspensa a sua exigibilidade em relação à parte autora, 

por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita. Por fim, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito 

em julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 2 de outubro de 2018 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003586-34.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR MARCENO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVERSON DOS SANTOS GONCALVES (RÉU)

DIEGO CHAVES FREIRE (ADVOGADO(A))

ROGERIO LAVEZZO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003586-34.2017.8.11.0007 Vistos. Especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir, justificando-as, sua relevância 

e pertinência, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Intimem-se. 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000216-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

BENEDITA TEODORO DA SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROLFF MILANI DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

RITA PASCHOALINA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO VITOR DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE CARLINDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000216-13.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

embargos de declaração interposto sob o ID 14637019 contra sentença de 

ID 14246594, sob o argumento de que esta foi omissa ao deixar de 

apreciar o pleito de justiça gratuita realizado na oportunidade da 

contestação. Sob o ID 15215613, certificada a tempestividade dos 

embargos apresentados. Manifestação da parte embargada sob o ID 

15488257. É o sucinto relatório. DECIDO. Conheço dos Embargos, na 

forma do art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, e acolho-os, visto que 

realmente existe omissão na decisão proferida. Perscrutando os autos 

denoto que, de fato, a decisão sob o ID 14246594 deixou de analisar o 

pleito de Justiça Gratuita formulado pela demandada na ocasião de sua 

defesa (ID 12072301). Assim, diante da efetiva omissão existente na 

decisão, necessário o acolhimento dos presentes embargos de 

declaração. Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração 

interpostos contra a decisão proferida sob o ID 14246594 e, em 

consequência, altero a aludida decisão em sua parte dispositiva, para 

fazer constar “INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita pleiteado pela 

demandada, vez que não comprovada nos autos a condição de 

miserabilidade necessária ao seu deferimento. Nesta linha de intelecção, 

entendimento firmado pelo STJ: “(...) A jurisprudência desta Corte é firme 

no sentido de que o fato de haver a decretação da liquidação extrajudicial 

ou falência, não remete, por si só, ao reconhecimento da necessidade 

para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa 

jurídica”. (STJ, AgInt no AREsp 1140206/RS, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 

08/03/2018)". Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Alta 

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

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002509-87.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DALVIR LUIZ SAVARIZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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

patrono habilitado, para que, em 10 (dez) dias, se manifeste acerca do 

laudo pericial juntado aos autos (ID 15562512).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000999-39.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA-REGIA ORGANIZACAO CONTABIL LTDA - ME (EXEQUENTE)

ALINE LAMMEL KRUG (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE APARECIDA GASPAR - EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

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

patrono habilitado, para, em 05 (cinco) dias, requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001343-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001343-83.2018.8.11.0007 Vistos. Analisando 

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

lide. Assim, passo, desde logo, a sanear o processo e ordenar a 

produção da prova, nos termos estabelecidos no art. 357, do CPC. Neste 

contexto, Primeiramente, AFASTO a matéria preliminarmente suscitada, 

(ausência de laudo do Instituto Médico Legal-IML), vez que este não pode 

ser considerado documento essencial à constituição e desenvolvimento 

de ação de cobrança de seguro DPVAT, quando por outro prova carreada 

aos autos, puder ser averiguada a condição alegada pelo requente. Nesse 

sentido, entendimento jurisprudencial. Vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL DO IML. 

DESNECESSIDADE. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. VALIDADE. AGRAVO 

IMPROVIDO. 1. O laudo do Instituto Médico Legal não pode ser 

considerado documento essencial à constituição e desenvolvimento de 

ação de cobrança de seguro DPVAT, especialmente nos casos em que, 

por meio de processo administrativo realizado pela própria seguradora, no 

qual devem ser apresentados todos os documentos exigidos pela lei, fora 

reconhecido o direito ao recebimento da verba indenizatória. 2. Agravo 

regimental improvido.” (TJ-MA - AGR: 0262932015 MA 

0000184-05.2014.8.10.0068, Relator: KLEBER COSTA CARVALHO, Data 

de Julgamento: 18/06/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 25/06/2015) “Agravo interno em apelação cível. Ação de 

cobrança. Seguro obrigatório. DPVAT. Laudo. Instituto Médico Legal. 

Desnecessidade. Laudo particular com informações para constatar o grau 

de invalidez. Recurso desprovido. Decisão. Manutenção. É desnecessária 

a realização de perícia pelo Instituto Médico Legal ou no decorrer do 

processo por perito judicial quando existe nos autos laudo elaborado por 

médico especialista que detém informações suficientes para constatar o 

grau de invalidez.” (TJ-RO - AGV: 00100451120138220005 RO 

0010045-11.2013.822.0005, Relator: Desembargador Isaias Fonseca 

Moraes, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 

15/03/2016). Ademais, in casu, necessária a realização de prova pericial, 

o que supre qualquer ausência na documentação juntada. Pois bem. Não 
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havendo qualquer outra questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, dou por saneado o processo, passando à 

organização de sua instrução. No ponto, DETERMINO a produção de prova 

pericial, pois, em análise minuciosa dos autos verifico que os documentos 

que instruem a petição inicial não são conclusivos quanto ao grau da 

invalidez do autor, o que é imprescindível no caso concreto, de acordo 

com o disposto na Lei nº 6.194/74 e na tabela da SUSEP, expedida pelo 

Conselho Nacional de Seguros Privados. 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); VII) a 

ocorrência ou não do pagamento da indenização pleiteada na esfera 

administrativa. NOMEIO a médica, Dra. Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 

4232, podendo ser encontrada no Hospital Cristo Redentor, Alta 

Floresta-MT, CEP: 78580-000, independente de compromisso, para realizar 

a perícia médica na parte autora. Considerando a média complexidade da 

causa e o tempo necessário para realização do exame, fixo os honorários 

periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem suportados pelo 

requerido e depositados em conta judicial no prazo de 15 (quinze) dias, 

com fulcro no artigo 95, do CPC. INTIMEM-SE as partes para, em quinze 

(15) dias, querendo, nomearem assistente técnico, bem como 

apresentarem seus quesitos (art. 465, § 1º, II e III). Após, INTIME-SE o 

perito da nomeação e para designar dia, horário e local para a realização 

da perícia médica, devendo este observar, necessariamente, o lapso 

temporal/prazo de 02 (dois) meses de antecedência, objetivando-se com 

isso viabilizar às partes que sejam devidamente intimadas para 

comparecimento ao ato processual, encaminhando os quesitos do Juízo, 

bem como os apresentados pelas partes, a inicial e documentos que a 

acompanham. Consigne-se que o laudo pericial deverá ser apresentado a 

este juízo NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, contado a partir da data da 

realização da perícia. Posteriormente, INTIMEM-SE as partes acerca do dia 

designado para a realização do exame, CONSIGNANDO a necessidade da 

parte autora portar consigo os exames e relatórios médicos que possuam 

relação ao acidente em questão, realizados posteriormente à distribuição 

da ação. Apresentado o laudo pericial, INTIMEM-SE as partes para 

manifestarem em quinze (15) dias (art. 477, § 1º). Após, façam-se os 

autos conclusos para sentença. Intimem-se. CUMPRA-SE. Alta Floresta, 

MT, 26 de setembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001290-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AYANA CIBELE FELDBERG DOS SANTOS (AUTOR(A))

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001290-05.2018.8.11.0007 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 

as matérias preliminares arguidas pelo demandado. Quanto a preliminar 

denominada, inépcia da petição inicial, ante a ausência de pedido 

específico, REJEITO-A, vez que a parte autora pleiteia especificadamente 

a cobrança da diferença da indenização do seguro DPVAT apontando o 

valor o qual entende correto, em que pese ter juntado comprovantes do 

desembolso de despesas médicas. 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. Ainda, não há que se falar em ausência de pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, visto 

que, consoante sedimentada jurisprudência, o comprovante de residência 

não constitui documento indispensável à propositura da ação, vez que não 

há previsão legal para tanto, bem como não é necessário para auferir a 

competência do juízo, haja vista que conforme previsão do artigo 53, 

inciso V do Novo Código de Processo Civil, são competentes, o foro de 

domicilio do réu ou o local do fato, para a ação de reparação de dano 

sofrido em razão de delito ou acidente de veículos. 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 na contestação. 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, 

DESIGNO o dia 23.11.2018, às 17h00, para a Dra. Fernanda realizar a 

perícia médica na parte autora. Consigno que a perícia será realizada na 

sala de fisioterapia deste Fórum. Com o mandado de intimação, deverão 

ser juntados os quesitos das partes, as quais deverão ser intimados para 

apresentarem caos não conste nos autos. Igualmente seja comunicado 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, 25 de setembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003440-56.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON GONCALVES (REQUERENTE)

ROBSON LUIZ ALMEIDA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVINO KRUGER (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 41/2016-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da 

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

da diligência referente à condução do Sr. Oficial de Justiça, objetivando, 

assim, o cumprimento da carta precatória. A guia para pagamento da 

diligência poderá ser emitida através do portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br, no banner “Emissão de Guias 

Oline”), regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 – CGJ, devendo a guia, 

bem como o comprovante de recolhimento, serem juntados nos autos no 

mesmo prazo.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003465-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MOREIRA DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 

(REQUERENTE)

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA BELARMINA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 41/2016-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da 

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

da diligência referente à condução do Sr. Oficial de Justiça, objetivando, 

assim, o cumprimento da carta precatória. A guia para pagamento da 

diligência poderá ser emitida através do portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br, no banner “Emissão de Guias 

Oline”), regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 – CGJ, devendo a guia, 

bem como o comprovante de recolhimento, serem juntados nos autos no 

mesmo prazo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001112-56.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RODRIGUES (AUTOR(A))
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FRANK RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE CARLOS DE LIMA (AUTOR(A))

EDSON DIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

FLAVIO CORDEIRO DE CAMPOS (AUTOR(A))

CLEMENTE UBALDO LOPES (AUTOR(A))

DANIEL LOPES DOS REIS (AUTOR(A))

ADRIANO CANDIA LIMA (AUTOR(A))

VINICIUS BOTEQUIO (ADVOGADO(A))

BELMIRO GUILHERME COELHO MACIEL (AUTOR(A))

RAFAEL LEITE BARBOSA (ADVOGADO(A))

ROSINELI ALMEIDA SENA (AUTOR(A))

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO (ADVOGADO(A))

RUBENS FELISBERTO BARBOSA (AUTOR(A))

MADSON DE SOUSA ALVES (AUTOR(A))

JOSE FERREIRA DAS NEVES (AUTOR(A))

JOSIMAR CANDIDO DE SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO(A))

EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001112-56.2018.8.11.0007 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, 27 de setembro de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100333 Nr: 1878-39.2012.811.0007

 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: LGLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola De Carli - OAB:9469/MT, 

Rita Paschoalina de Souza - OAB:8.148/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): Vanaudir Ribeiro Filiação: Jaimir 

Ribeiro e Maria Soares Ribeiro

Valor das Custas Processuais:206,70 (duzentos e seis reais com setenta 

centavos), referente a 50% das custas, a que foi condenado nos termos 

da r. sentença de folha 57/57vº. Fica cientificada de que poderá acessar 

o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item custas e taxas finais ou remanescentes, 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante, clicar no item custas e preencher o valor das custas. Mandar 

gerar a guia, o sistema vai geral um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral do fórum 

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de: restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto Extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT

Nome e cargo do digitador:Cleides Nogueira de Carvalho Ghellere, Gestor 

Administrativo III

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Provimento 12/2017/CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 101694 Nr: 3166-22.2012.811.0007

 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: Frente Parlamentar de Apoio aos Agentes Com. de 

Saúde e Combate às Endemias, ADACSE/MT - Assoc. dos Agentes Com. 

de Saúde e Endemias de MT, Dinorá Magalhães Arcanjo de Castro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Patricia Salgado - 

OAB:13260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus advogados, para manifestar-se, no 

prazo de 15 dias, acerca dos documentos juntados às fls. 981/1127.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 114079 Nr: 2538-62.2014.811.0007

 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: LUIZ JACINTO

 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:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar acerca 

do cancelamento do alvará n°433002-1/2018, em razão do valor a ser 

transferido superar o limite do tipo de conta destino.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 123641 Nr: 1640-15.2015.811.0007

 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 PSA Finance Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romualdo Hosan Fidelis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Schulze - OAB:16807-A 

/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento de fl. 71. Ainda, INTIME-SE a parte 

peticionário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, dê prosseguimento ao 

feito.

Certificado o decurso do prazo e nada sendo requerido, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo.

Outrossim, DETERMINO o cadastramento no sistema Apolo do causídico 

constituído pela autora, bem como a exclusão dos demais procuradores.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 138309 Nr: 2064-23.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Henrique de Lima Chaves

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

OAB:12406-A, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103851 Nr: 5598-14.2012.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerson Sais Machado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Furim - 
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OAB:6543/MT, Mara Mone Ferreira Soares Furim - OAB:MT/17224

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

 Vistos.

Tendo em vista o petitório de fls. 149/150, certifique-se quanto ao 

recolhimento das custas processuais complementares, bem como 

proceda-se ao apensamento entre este feito e o processo executivo (ID 

104239).

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140486 Nr: 3219-61.2016.811.0007

 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: João Batista Marques

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

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

OAB:MT 13120-A

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

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

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da 

parte AUTORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63335 Nr: 3202-69.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Furlanetti Coneza

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

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

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação das partes, por meio 

dos seus procuradores, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

manifestar-se acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143084 Nr: 4649-48.2016.811.0007

 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: Vanuza Maria Tiem

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE em parte o pedido inicial, com resolução de mérito para 

INDEFERIR o pedido de aposentadoria por invalidez e DEFERIR à Autora 

apenas o benefício do auxílio-doença, devido desde o último requerimento 

administrativo (28/07/2016 - fl. 72), até o período de 12 (doze) meses, 

contados da intimação da requerida data sentença, onde deverá se 

submeter a tratamento médico especializado e fisioterápico visando sua 

REABILITAÇÃO. Em razão do caráter alimentar do benefício sob exame, 

concedo ao Autor a TUTELA DE URGENCIA, devendo o benefício ser 

implantado no prazo de 60 (sessenta) dias.Sem custas, pelo que, condeno 

a requerida unicamente aos honorários sucumbenciais, fixados em 10% 

sobre o valor das parcelas vencidas.Condeno a Requerida ao pagamento 

dos honorários periciais, fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), a serem 

requisitados junto ao sistema de AJG (perito indicado à fl. 44).INTIME-SE a 

parte autora (inciso I, artigo 506, CPC) e em seguida o INSS, na pessoa de 

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

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

o INSS.Nos termos da Seção 17, itens 6.17.1., 6.17.1.1.6.17.1.6. e 

6.17.1.7. da CNGC, estes são os dados da implantação do benefício: nome 

do Segurado: Vanuza Maria Tiem; beneficio concedido: Auxilio-doença; 

renda mensal: 91% (noventa e um por cento) do salário de contribuição; 

data do inicio do benefício: 28/07/2016 - fl. 72), até o período de 12 (doze) 

meses, contados da intimação da requerida data sentença, onde deverá 

se submeter a tratamento médico especializado e fisioterápico visando 

sua REABILITAÇÃO; prazo para autarquia cumprir a sentença: 60 

(sessenta) dias para o seu cumprimento.Certificado o trânsito em julgado, 

caso não seja requerido o cumprimento de sentença no prazo de 30 

(trinta) dias, ao arquivo com as anotações e baixas de estilo.CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 31595 Nr: 1610-63.2004.811.0007

 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): Arlete Aparecida da Silva Carnivallori

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, visando o cumprimento do despacho/decisão, por intermédio da 

Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do 

Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo a guia e o comprovante do 

recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113412 Nr: 1946-18.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helene Elias Bassil Ayoub (Myrian Ayoub 

Danielides Decorações), Helene Elias Bassil Ayoub, George Danielides, 

Myrian Hanna Ayoub Danielides

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT- 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 106394 Nr: 1690-12.2013.811.0007

 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: FAPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IP, CdS

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

de Mato Grosso - OAB:, Gerson Luiz Severo - OAB:27.461/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, Fabrício Cardoso da Silveira - OAB:10856-B/MT

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

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do 

Procurador(a) das partes acerca da juntada da cópia da certidão de 

nascimento averbada (fls. 148/149), para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 90841 Nr: 5118-07.2010.811.0007

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos 

Naturais - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. W. Madeiras Ltda - ME, Delma Vieira Regis 

de Souza, Aurea de Souza Ochiuto Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal do IBAMA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, encaminhando-os ao(à) Procurador(a) da parte 

exequente, em conformidade ao art. 412 § 5º da CNGC/TJ/MT, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos requerendo o que de 

direito, haja vista a certidão de decurso do prazo retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 132096 Nr: 6273-69.2015.811.0007

 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: BdJS, JdJdS, NMdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdJJS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 61. Desta maneira o procedimento de cumprimento 

de sentença tramitará pelo rito de prisão civil, nos moldes do art. 528 do 

CPC/15.

Outrossim, visto que fora noticiado nos autos a maioridade civil da autora, 

INTIME-SE a demandante, no endereço de fl. 35, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularize sua representação processual, bem como 

informe o endereço atual do executado para viabilizar sua intimação.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 5713 Nr: 105-52.1995.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Parra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laminadora Alta Floresta

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

OAB:5091-B, Benedito Amâncio Nazário Filho - OAB:16.491-MT, 

Jayme Eburneo Queiroz - OAB:16.469-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Dias Paiva - 

OAB:15513-O, Francisco Eduardo Torres Esgaib - OAB:4474

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador do 

requerido, para que proceda ao recolhimento dos emolumentos no valor de 

R$ 66,90, no prazo de 30 (trinta) dias, através da conta corrente n° 

13.022-2, agência 1380-3, do Banco Bradesco S/A, de titularidade do 

Cartório do 1º Ofício de Alta Floresta, inscrita no CNPJ sob o n° 

00.831.230/0001-00, conforme solicitado no ofício n° 506/2018 do Cartório 

de Registro de imóveis (fl. 704), encaminhando cópia do comprovante via 

e-mail à referida serventia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 69024 Nr: 1997-68.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A&AL-E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSB

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão de decurso de prazo de fls. 129.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 13245 Nr: 1686-92.2001.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos 

Naturais - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Valdemi da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilson Pedrosa Filho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:MT/6816

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de 

extinção da ação sem resolução do mérito, tendo em vista que a consulta 

do endereço via sistema INFOJUD restou infrutífera, conforme decisão 

proferida às fls. 115.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 98966 Nr: 402-63.2012.811.0007

 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: Katia Aparecida Espírito Santos Rodrigues

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Tomoaky Uriu - 

OAB:MT/6235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação das partes, por meio 

dos seus procuradores, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

manifestar-se acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, 

requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143897 Nr: 5126-71.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elezio Moro

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A/MT

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

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do 

Procurador(a) das partes acerca da perícia médica designada para o dia 

18/10/2018, às 10 horas, que será realizada no Clínica da Aline Francinelly 

Rezende da Silva Arpini, localizada ao lado dos correios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96479 Nr: 4931-62.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maq. Norte Terraplanagem Ltda, Ranilso 

Ferreira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de 

extinção da ação sem resolução do mérito, tendo em vista que a consulta 

do endereço via sistema INFOJUD restou infrutífera, conforme decisão 

proferida às fls. 160.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 25106 Nr: 2485-67.2003.811.0007
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Pereira dos Santos

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 136535 Nr: 1125-43.2016.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Rozeno Elias, Genicleide Vieira da 

Cruz Elias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Roger de Souza Almeida 

- OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 66. Assim, INTIME pessolamente os requeridos para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareçam perante à Defensoria 

Pública desta comarca, a fim de promover o prosseguimento do feito, a 

saber, apresentando comprovante de rendimentos e bens.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 4655 Nr: 489-39.2000.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Celso Carneiro Junqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Barbosa Zamproni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Celso Carneiro Junqueira 

- OAB:2215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT/8.358-B, Suetônio Paz - OAB:5.203-B

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62590 Nr: 2225-77.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos 

Naturais - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeiras Sartorelli Ltda., Deodato Seabra 

Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal do IBAMA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, encaminhando-os ao(à) Procurador(a) da parte 

exequente, em conformidade ao art. 412 § 5º da CNGC/TJ/MT, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos requerendo o que de 

direito, haja vista a certidão de decurso do prazo retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 65303 Nr: 4824-86.2009.811.0007

 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: Elias Coltro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionathan Souza Diniz, Euzivan Souza Diniz, 

Luziana Sousa Vale, Abidoral Magno Sousa Diniz, Rozeny Souza Vale, 

Euzenir Sousa Vale, Indeco Integração Desenvolvimento e Colonização 

Ltda - EPP, Maria Aparecida dos S. Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Dos Santos Cezar - 

OAB:14428-B/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT

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

OAB:3624/MT

 Vistos.

Com efeito, recebo o presente recurso de Apelação.

Por imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses 

previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, do Novo Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15).

Com razões e contrarrazões recursais nos autos, REMETAM-SE os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no item 2.3.20 da 

CNGC.

Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 105543 Nr: 781-67.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos encaminhando-os ao(à) Procurador(a) da 

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

manifestação nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 122939 Nr: 1201-04.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Elias Dela Justina, L E Dela Justina

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, encaminhando-os ao(à) Procurador(a) da parte 

exequente, em conformidade ao art. 412 § 5º da CNGC/TJ/MT, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos requerendo o que de 

direito, haja vista a certidão de decurso do prazo retro.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100506 Nr: 2060-25.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAPLAC Exportação e Importação de Madeiras 

Ltda., João Carlos Janzen, Jefferson Luis Janzen

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): KAPLAC EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO 

DE MADEIRAS LTDA., CNPJ: 00758380000632, Inscrição Estadual: 

13210016-9, atualmente em local incerto e não sabido JOÃO CARLOS 

JANZEN, Cpf: 02605604993, Rg: 6.794.546-8, Filiação: João Dietrich Jazen 

e Karin Jazen, data de nascimento: 17/11/1979, brasileiro(a), natural de 
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Curitiba-PR, casado(a), administrador e atualmente em local incerto e não 

sabido JEFFERSON LUIS JANZEN, Cpf: 00394057961, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 13/04/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de KAPLAC 

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA., JOÃO CARLOS 

JANZENE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

FALTA DE RECOLHIMENTO - ICMS NORMAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 215/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/01/2012

 - Valor Total: R$ 13.570,66 - Valor Atualizado: R$ 13.570,66 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Incialmente DETERMINO a busca do endereço 

atualizado dos executados KAPLACK EXP. & IMPORTAÇÃO DE MADEIRAS 

LTDA, JOÃO CARLOS JANZEN e JEFFERSON LUIS JANZEN, mediante 

emprego do Sistema INFOJUD, vez que restou inexitosa a citação 

daqueles pelo Oficial de Justiça. 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 dos executados KAPLACK EXP. 

& IMPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA, JOÃO CARLOS JANZEN e 

JEFFERSON LUIS JANZEN, 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 manifestar no feito.Após, com a devida 

certificação, conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mariangela da Silva e 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 02 de outubro de 2018

Tálata Daiane Limberger Battirola Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 133567 Nr: 7043-62.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirian Mendes de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletromar Móveis e Eletrodomésticos (Martinello 

Móveis), Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:86844 , Cristiano Alcides Basso - OAB:6252MT, 

Marina Cristina Tabile - OAB:16.857-MT, Noeli Alberti - OAB:4061, 

Rafael Good God Chelotti - OAB:139.387 OAB/MG

 Vistos.

Considerando que a parte Executada efetuou o depósito da condenação, 

ou seja, a importância de R$ 7.935,00 (sete mil, novecentos e trinta e cinco 

reais) em 29.11.2017, cf. se vê à fl.173, o processo será julgado com 

resolução de mérito.

 Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Requisite-se a transferência dos valores depositados nos autos para a 

conta judicial, caso ainda não tenha sido realizada.

 Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se alvará do valor depositado 

nos autos para a conta indicada às fls.08 e 157 (15% do sobre o valor da 

condenação em prol da Defensoria e o saldo remanescente em favor da 

autora, cujos dados bancários estão indicados à fl. 157), em observância 

ao art. 1º, § 1º, do Provimento n. 68, de 3 de maio de 2018, do CNJ.

 Após, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 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

 Certifico que deixei de cumprir o primeiro parágrafo da decisão de fl. 391, 

tendo em vista que não constam valores vinculados ao presente 

processo, consoante extrato anexo, uma vez que fora determinado à fl. 

375 que os valores vinculados ao presente feito, referentes ao depósito 

de fls. 371, fossem transferidos para os autos ID 101969, o que foi 

cumprido por intermédio do ofício de fl. 380 e comunicação de vinculação 

de fl. 390.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 109209 Nr: 4699-79.2013.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Izaura Dias Alfonso

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourdes Volpe Navarro - 

OAB:MT - 6279-A

 Vistos. (...) ISTO POSTO, REJEITO as preliminares arguidas pela 

requerida, conforme acima exposto. Ainda, DEFIRO a INCLUSÃO do 

Ministério Público como litisconsorte ativo e a INCLUSÃO Igreja Adventista 

do Sétimo Dia no pólo passivo da lide. Em consequência, determino sejam 

realizadas as RETIFICAÇÕES pertinentes junto ao Sistema Apolo e à capa 

dos autos, bem como determino a CITAÇÃO da requerida. Por fim, RECEBO 

a emenda à inicial apresentada às fls. 149v/153 e determino a citação das 

REQUERIDAS para que apresentem Contestação no prazo legal, sendo a 

primeira requerida quanto a emenda à inicial ora recebida e a segunda 

requerida quanto à exordial e à emenda. Cumpridas as determinações 

acima e certificado o cumprimento dos atos citatórios e o decurso do 

prazo para manifestação ou a apresentação de contestação pelas 

requeridas, intimem-se o Autor e o litisconsorte ativo para manifestação, 

no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias e voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 137770 Nr: 1765-46.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Bezerra de Araujo, Renata Gonçalves Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

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

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Vistos.

 Considerando o recurso de apelação apresentado, bem como as 

contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cumprindo-se o artigo 1.010, §3º do CPC/15, com 
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as homenagens deste Juízo.

 Ciência as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 18700 Nr: 3367-63.2002.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gervandre Soldá, Gervasio Soldá, Delir Soldá, Rosely 

Soldá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos de Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Silveira Silvério - 

OAB:10516/MT, Sueli Silveira - OAB:3634/MT

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

OAB:18.450/MT, José Celso Carneiro Junqueira - OAB:2215/MT, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos.

 Nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC/15, INTIME-SE a parte embargada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002717-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLAUDIO QUEIROZ DOS REIS (AUTOR(A))

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAM MOTOS OFICINA MULTIMARCAS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002717-71.2017.8.11.0007 Vistos. Indefiro o pedido 

retro, vez que a parte autora deverá requerer o cumprimento de sentença 

em relação às custas e taxas recolhidas, em face do requerido. Intime-se 

a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Não havendo manifestação, cumpra-se integralmente a 

sentença proferida nos autos. Alta Floresta, MT, 3 de outubro de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003361-14.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIA JOSE DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003361-14.2017.8.11.0007 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 10h00, a ser realizada no CEJUSC desta Comarca, nos 

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

os envolvidos para comparecimento, com o acompanhamento obrigatório 

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

realização da solenidade. Alta Floresta, MT, 12 de setembro de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001061-79.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KAUE MELLI ARISI (ADVOGADO(A))

NILZA ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

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

JOSE RENATO SALICIO FABIANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001061-79.2017.8.11.0007 Vistos. NILZA ALVES 

DE OLIVEIRA, adequadamente qualificada nos autos, propôs esta ação de 

aposentadoria híbrida em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social, sustentando o preenchimento dos requisitos legais e, por isso, 

requerendo concessão do benefício denominado Aposentadoria por Idade 

Híbrida, carreando aos autos início de prova material – prova documental 

(sob os Id´s 6138095, 6138100, 6138147, 6138152, 6138177, 6138186, 

6138210, 6138374, 6138387), na forma da lei de regência. Após ser 

determinada a emenda à inicial, esta foi recebida e deferida a gratuidade 

da justiça (Id. 7353777). O Requerido foi regularmente citado, 

apresentando contestação (Id. 8678170), juntamente com a apresentação 

do CNIS (Id. 8678168). Impugnação à contestação (Id. 11743022). Sob o 

Id. 12500189 o processo foi saneado, sendo designada audiência de 

instrução e julgamento, fixando como pontos controvertidos, o período de 

carência para obter o beneficio de aposentadoria por idade em regime 

híbrido, o caráter da atividade rural (economia domiciliar, empregado, etc.). 

Na audiência de instrução e julgamento, colheu-se prova testemunhal, 

sendo que a parte requerida restou ausente de forma injustificada. Foram 

ouvidas a Autora e sua testemunha. Ainda, houve a concessão de prazo 

para a juntada de substabelecimento. Após, os autos vieram conclusos 

para sentença. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Trata-se de ação reivindicatória de benefício previdenciário, tendo a 

autora colacionado robusta prova material e produzido prova testemunhal 

idônea e harmônica com a sua pretensão vestibular, deveras, a ação é 

procedente. Contudo, em verdade, não se trata de aposentadoria por 

idade híbrida, mas de aposentadoria por idade rural. Explico. Embora haja 

vínculos urbanos constantes no CNIS da autora (Id. 8678168), estes, além 

de esporádicos, ocorreram por período brevíssimo (aproximadamente três 

meses juntando-se todas contribuições), e, por conseguinte, não são 

suficientes para lhe retirar a qualidade de segurada especial. Outrossim, 

as provas documentais carreadas aos autos demonstram vasta 

vinculação urbana da autora, a começar pelo ano de 1983, sendo 

corroborada pelas provas testemunhais. Ressalto ainda que ao atingir a 

idade necessária para pleitear o benefício, isto é, 55 (cinquenta e cinco 

anos) nos moldes do art. 48, § 1° da Lei 8.213/91, a autora exercia 

atividade campestre. O autor, documental e testemunhalmente, pretendeu 

e conseguiu comprovar de forma harmônica e segura o preenchimento 

dos requisitos legais do artigo 143 e seguintes da Lei 8.213/1991 – LGPS, 

restando incontroverso nos autos sua qualidade de segurada (artigo 11 e 

seguintes, LGPS), sua idade mínima (artigo 48, §1º, LGPS) e, também, o 

exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência 

daquele (artigo 143, LGPS). O fato da autora não trazer para os autos 

todos os documentos relacionados no artigo 106 da Lei 8.213/91 não 

constitui óbice à concessão do benefício pretendido, pois, nos dias de 

hoje, até mesmo os trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela 

necessidade econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades 

informais, sem registro em carteira ou qualquer outra formalidade. 

Ademais, as provas carreadas aos autos são contundentes, a fim de 

evidenciar o direito da autora, como se depreende das notas fiscais 

anexadas e demais documentos coligidos. No caso em tela o direito da 

autora esta amparado no art. 11, inciso VII da Lei 8.213/91, dado seu 

exercício de atividade rural em regime de economia familiar, 

outorgando-lhe a qualidade de segurada especial. Por conseguinte o 

demandante faz jus ao benefício previdenciário Aposentadoria por Idade 

mediante Trabalho Rural, visto que demonstrou o preenchimento dos 

requisitos legais nos termos do artigo 143 da Lei 8.213/91. DISPOSITIVO À 

luz do exposto, RESOLVO o mérito para julgar PROCEDENTE o pedido da 

presente ação, condenando o requerido INSS a pagar à autora o benefício 

previdenciário de Aposentadoria Rural por Idade, nos termos dos artigos 

48, § 1º da Lei 8.213/91, no valor de um salário mínimo mensal, inclusive 

13º salário, devido desde a data do protocolo da peça exordial 

(19/04/2017 – Id. 6138075). Assim, sobre as prestações em atraso 
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incidirão juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelos índices oficiais desde o vencimento de cada parcela. Por 

força do item 6.17.1.1 da CNGCJ DECLARO: I) NILZA ALVES DE OLIVEIRA; 

II) Aposentadoria Rural por Idade; III) Renda mensal de um salário mínimo 

nacional; IV) DIB – desde a data do protocolo da peça exordial (19/04/2017 

– Id. 6138075); V) RMI – Um salário mínimo nacional; VI) início do 

pagamento – até 60 (sessenta) dias, a partir da intimação desta sentença. 

Em razão do princípio da sucumbência, com fulcro no artigo 85, §3º, inciso 

I do Novo Código de Processo Civil (NCPC), CONDENO o Requerido INSS 

ao pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 10 % (dez por 

cento) do valor das prestações vencidas, como tal entendidas todas as 

parcelas que integrarão o precatório, com execução na forma do artigo 

535 do NCPC, conforme entendimento das Súmulas 111 e 178 do E. 

Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas 

vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do 

benefício no sistema geral de previdência social em cumprimento desta 

decisum. Diante do requerimento expresso da parte autora, preenchidos 

os requisitos do artigo 300 do NCPC, tratando-se de verba de índole 

alimentar, DETERMINO que o requerido INSS proceda à imediata 

implantação do benefício previdenciário escopo desta sentença, fixando 

prazo de 60 (sessenta) dias, após sua comunicação por ofício (CNGC), 

pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) revertida em 

favor da parte autora. Dispensável o reexame necessário, nos termos do 

art. 496, § 3º inciso I do NCPC. INTIME-SE o autor, através de seu patrono 

e, em seguida, o INSS, na pessoa de seu Procurador Federal. INTIMEM-SE 

e CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Alta Floresta, 

MT, 3 de outubro de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000957-24.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER DE ASSIS MARIANO (EXECUTADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000954-35.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

ELIAS NERI SOBRINHO (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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001065-19.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

JOAO BENEDITO ALVES (EXECUTADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Certifico que processo 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002100-14.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS (ADVOGADO(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (EXEQUENTE)

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(EXEQUENTE)

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ROSELI LOPES MORANGUEIRA (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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000244-49.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

BANCO CETELEM S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DERLI FILOMENA DE MIRANDA (EXECUTADO)

NIDIAN SANTOS DA SILVA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Certifico que verifiquei na conta judicial e não consta nenhum depósito. 

Certifico ainda, que procedo a intimação da parte requerida para 

apresentar nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, os depósitos referente 

ao parcelamento da dívida. AF/MT., 03/10/2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000124-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA MARIA ANTONOWISKI (EXEQUENTE)

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (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: 

1000124-35.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: HILDA MARIA ANTONOWISKI 

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar quanto à petição acostada 

no Id. num. 15413997 e quanto ao documento juntado no Id. num. 

15413998. 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: 1001394-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIAGNOSTICA CLINICA MEDICA LTDA - ME (REQUERENTE)

DEUZILIA PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE SCHREINER FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

JAQUELINE SCHREINER FIGUEIREDO (REQUERIDO)

ANTONIO MARIO FIGUEIREDO NETO (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: 

1001394-94.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DEUZILIA PEREIRA DE 
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OLIVEIRA, DIAGNOSTICA CLINICA MEDICA LTDA - ME REQUERIDO: 

JAQUELINE SCHREINER FIGUEIREDO Vistos. INDEFIRO o pedido de 

redesignação de audiência de ID nº 15652447, tendo em vista que a 

procuração apresentada no ID nº 13952441 foi outorgada a dois 

advogados e não restou comprovada a impossibilidade de 

comparecimento de ambos ao ato. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 3 de 

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

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010314-74.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ (ADVOGADO(A))

ELIANE ROQUE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FIORAVANTE BUOSI (EXECUTADO)

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: 

8010314-74.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: ELIANE ROQUE EXECUTADO: 

FIORAVANTE BUOSI Vistos. Intime-se a parte exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar em relação a certidão de ID num 13102936, 

bem como quanto aos documentos que a acompanham, sob pena de 

extinção do feito. Intimem-se. Cumpra-se Alta Floresta/MT, 3 de outubro de 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003382-53.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CESAR MIDON DE MELO (ADVOGADO(A))

A. DE J. DINIZ MULIZINE - DECORACOES - ME (EXEQUENTE)

THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J A MILCZUK - COMERCIO - ME (EXECUTADO)

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: 

1003382-53.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: A. DE J. DINIZ MULIZINE - 

DECORACOES - ME EXECUTADO: J A MILCZUK - COMERCIO - ME Vistos. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar a 

sua condição atualizada de microempreendedor individual, microempresa 

ou empresa de pequeno porte, conforme prevê o art. 8º da Lei n.º 

9099/95, sob pena de indeferimento da petição inicial. Neste sentido, 

inclusive, é o enunciado 135 do Fonaje: “O acesso da microempresa ou 

empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da 

comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal 

referente ao negócio jurídico objeto da demanda”. Intime-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 3 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: 1003396-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

MARIO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM 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: 

1003396-37.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARIO ANTONIO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos. Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, adotar as seguintes providências, sob pena 

de indeferimento da petição inicial: a) Juntar aos autos documento de 

identificação legível. b) Juntar comprovante de endereço atualizado e em 

nome da parte. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 3 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: 1003394-67.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

JOAO VITOR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (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: 

1003394-67.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JOAO VITOR DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, adotar as seguintes providências, sob pena de 

indeferimento da petição inicial: a) Juntar aos autos documento de 

identificação legível. b) Juntar comprovante de endereço atualizado e em 

nome da parte. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 3 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: 1000385-34.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDMARA DANTAS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

PAULO COSTA (REQUERENTE)

GERSON LUIZ SEVERO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (ADVOGADO(A))

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

RICARDO ELETRO (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: 

1000385-34.2017.8.11.0007 REQUERENTE: PAULO COSTA REQUERIDO: 

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, RICARDO ELETRO Vistos. INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre os 

documentos apresentados no ID nº 15503478 e 15503479. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 3 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: 1003393-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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: 

1003393-82.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA ALVES DA SILVA 

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

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, adotar as 

seguintes providências, sob pena de indeferimento da petição inicial: a) 

Juntar aos autos documento de identificação legível. b) Juntar 

comprovante de endereço atualizado e em nome da parte. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 3 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000910-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

FABIANA FERREIRA CABRAL GOMES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA LOJAS S.A. (EXECUTADO)

CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (EXECUTADO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, na pessoa de seu 
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patrono, do inteiro teor da juntada do ID – 15416774, para manifestar-se 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002190-22.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

LUDMILLA BORGES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

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: 

1002190-22.2017.8.11.0007 REQUERENTE: LUDMILLA BORGES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas 

processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de embargos à 

execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da 

penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 

117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Não efetuado o 

pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o valor 

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

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

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

Alta Floresta/MT, 3 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000142-90.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CRISTINA DA PENHA MULLER SANTOS (EXEQUENTE)

JAYME EBURNEO QUEIROZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para, querendo, manifestar-se acerca da juntada dos 

embargos à execução apresentados, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-85.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE ALVES FEITOSA (REQUERENTE)

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, na pessoa de seu 

representante, do inteiro teor da juntada do ID – 15732661, para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002613-45.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GENI BALESTRI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER OFFICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (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: 

1002613-45.2018.8.11.0007 REQUERENTE: GENI BALESTRI DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MASTER OFFICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Vistos. 

Indefiro o pedido formulado pelo requerente constante do Id. 15369607, a 

fim de que este Juízo realize pesquisas no sistema Infoseg, para tentar 

localizar o endereço da requerida, eis que trata-se de ação que compete à 

parte e não ao Estado-Juiz. Ademais, a busca pretendida pelo credor não 

coaduna com os critérios norteadores dos Juizados Especiais, sobretudo 

com os princípios da celeridade e da simplicidade. Assim, INTIME-SE o 

requerente da presente decisão, bem como para, em 05 (cinco) dias, 

indicar o atual endereço do executado, sob pena de extinção da ação sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 2 de outubro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 155104 Nr: 3599-50.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Grisant Mello, Edevaldo Francisco de 

Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O, Ana Paula Barella - OAB:20.342/MT, Jayme 

Rodrigues de Carvalho Junior - OAB:MT/3735, Wagner Silveira 

Fagundes - OAB:22276/O

 Processo n.º 3599-50.2017.811.0007

Código: 155104

 VISTOS ETC.

Cuida-se de Pedido de Redesignação da sessão plenária já designada 

para a data de 08/10/2018 formulado pela defesa técnica do pronunciado 

EDMILSON CRISANT MELLO, às fls. 636.

O pleito de redesignação justifica-se em decorrência das eleições de 

2018, as quais ocorrerão no dia 07 de outubro do corrente ano.

Denota-se do mencionado pedido que os causídicos do pronunciado 

Edmilson Crisant Mello, prestarão serviços de acessória jurídica nas 

eleições gerais e, portanto, acompanharão as ocorrências eleitorais até 

seu definitivo termino.

 Pois bem, analisando minuciosamente os autos, entendo que o pedido de 

redesignação formulado pela defesa técnica do pronunciado EDMILSON 

CRISANT MELLO é medida que se impõe, a fim de não prejudicar nenhum 

dos envolvidos na sessão plenária outrora designada.

Diante do exposto, REDESIGNO o Júri anteriormente aprazado para o dia 

06 de novembro de 2018 às 09:00 horas.

Proceda-se a escrivania à intimação das testemunhas, procedendo à 

expedição de carta precatória para intimação daqueles que não residem 

na Comarca, se houver.

Requisitem-se os réus.

Comunique-se a Diretoria do Foro.

Ciência ao parquet e à defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Alta Floresta/MT, 01 de outubro de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 172151 Nr: 5004-87.2018.811.0007

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia Municipal de Alta Floresta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Ruvaldo Bauli da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Beckmann Morel 

Luck - OAB:MT/20750-O

 Processo n.º 5004-87.2018.811.0007

Código: 172151

 VISTOS ETC.

Considerando que o pleito defensivo de relaxamento da prisão ou 
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liberdade provisória foi devidamente analisando por ocasião da audiência 

de custódia, não encontro nos autos qualquer alteração no cenário fático, 

quiçá probatório, capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva e 

consequente concessão da liberdade provisória, a meu ver, uma nova 

apreciação dos requisitos da prisão preventiva quando não há alterações 

no cenário, resultaria em mera redundância.

Assim, nessa fase prévia de cognação sumária, não encontro motivos 

para revogar a custódia cautelar, uma vez que apresenta estar 

idoneamente fundamentada nos requisitos e pressupostos normativos, 

previstos no art. 312, do CPP.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Alta Floresta/MT, 28 de setembro de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 168435 Nr: 3256-20.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alam Diego da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Sophia 

Dorado - OAB:OAB/MT nº 20343, Suetonio Paz - OAB:OAB nº 5203-B

 Conforme legislação processual e nos termos do Art. 1410 da CNCJ, 

impulsiono estes autos para intimação do advogado do réu do inteiro teor 

do desapcho: DETERMINO o encerramento da instrução e DETERMINO a 

remessa dos autos ao Ministério Público para apresentar as alegações 

finais, no prazo legal, encerrado o prazo, vistas à defesa para apresentar 

as alegações finais, também no prazo legal.

6ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50933 Nr: 3443-14.2007.811.0007

 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: Inovação Aero Agrícola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Agro - Ambiental da Amazônia - 

Funam, Município de Alta Floresta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira B. Negrão - 

OAB:MT. 7.330, Cleusa Pereira Braga - OAB:7280-B/MT, Osvaldo 

Pereira Braga - OAB:6013/MT

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

OAB:13182-B/MT, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B, Procurador do 

Município de Alta Floresta-MT - OAB:, Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

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

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

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

processuais no importe de R$ 10.045,53 (dez mil e quarenta e cinco reais 

com cinquenta e tres centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha 448-456. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 5.197,10 (cinco mil e cento e noventa e sete reais com dez 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 4.848,43 (quatro mil e 

oitocentos e quarenta e oito reais com quarenta e tres centavos) para guia 

de taxa Judiciária.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

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

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 194/2018     O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, 

Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal desta Comarca de 

Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, etc...CONSIDERANDO que a servidora ADRIANA ANTÔNIA DE 

REZENDE, Matrícula nº 6812, Analista Judiciária - PTJ, designada Gestora 

Judiciária da Secretaria da 1ª Vara Criminal desta Comarca, estará 

afastada de suas funções por motivo de férias, no período de 1º.10.2018 

a 20.10.2018;RESOLVE:     DESIGNAR o servidor VITOR EDUARDO 

ROCHA LIMA CASTALDELLI, Matrícula nº 20779, Analista Judiciário - PTJ, 

para exercer a função de Gestor Judiciário - PDA-FC, da Secretaria da 1ª 

Vara Criminal desta Comarca, no período de 1º.10.2018 a 20.10.2018, 

durante o afastamento de férias da titular ADRIANA ANTÔNIA DE 

REZENDE, Matrícula nº 6812, Analista Judiciária - PTJ, nos termos da 

Instrução Normativa nº 2/2015/PRES, de 2.3.2015.Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 3 de outubro de 2018.MICHELL 

LOTFI ROCHA DA SILVA JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL     DF/mgstable

 PORTARIA nº 194/2018

 O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do 

Foro em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO que a servidora ADRIANA ANTÔNIA DE REZENDE, 

Matrícula nº 6812, Analista Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária 

da Secretaria da 1ª Vara Criminal desta Comarca, estará afastada de suas 

funções por motivo de férias, no período de 1º.10.2018 a 20.10.2018;

RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor VITOR EDUARDO ROCHA LIMA CASTALDELLI, 

Matrícula nº 20779, Analista Judiciário - PTJ, para exercer a função de 

Gestor Judiciário - PDA-FC, da Secretaria da 1ª Vara Criminal desta 

Comarca, no período de 1º.10.2018 a 20.10.2018, durante o afastamento 

de férias da titular ADRIANA ANTÔNIA DE REZENDE, Matrícula nº 6812, 

Analista Judiciária - PTJ, nos termos da Instrução Normativa nº 

2/2015/PRES, de 2.3.2015.

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

Barra do Garças, 3 de outubro de 2018.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 DF/mgs

PORTARIA nº 190/2018O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz 

de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal desta Comarca de Barra 

do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

etc...CONSIDERANDO que a servidora EDINALVA LAURENÇO PEREIRA, 

Matrícula nº 4939, Técnica Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária 

Substituta da Secretaria da 4ª Vara Cível desta Comarca, estará afastada 

de suas funções por motivo de compensatória, no dia 31 

.8.2018;RESOLVE:     DESIGNAR a servidora GRACILDE BENTO DA CRUZ, 

Matrícula nº 2404, Técnica Judiciária - PTJ, para exercer a função de 

Gestora Judiciária Substituta da Secretaria da 4ª Vara Cível desta 

Comarca, no dia 31.8.2018.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do 

Garças, 3 de outubro de 2018.       MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA JUIZ 

DE DIREITO DIRETOR DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGALDF/mgstable

 PORTARIA nº 190/2018

O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do Foro 

em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO que a servidora EDINALVA LAURENÇO PEREIRA, 

Matrícula nº 4939, Técnica Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária 

Substituta da Secretaria da 4ª Vara Cível desta Comarca, estará afastada 

de suas funções por motivo de compensatória, no dia 31 .8.2018;

RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora GRACILDE BENTO DA CRUZ, Matrícula nº 2404, 

Técnica Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária 

Substituta da Secretaria da 4ª Vara Cível desta Comarca, no dia 

31.8.2018.
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 3 de outubro de 2018.

 MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

DF/mgs

PORTARIA nº 192/2018O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz 

de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal desta Comarca de Barra 

do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

etc...CONSIDERANDO que a servidora ADRIANA ANTÔNIA DE REZENDE, 

Matrícula nº 6812, Analista Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária 

da Secretaria da 1ª Vara Criminal desta Comarca, estará afastada de suas 

funções por motivo de licença para tratamento de saúde, nos dias 5 e 

6.9.2018;RESOLVE:     DESIGNAR o servidor VITOR EDUARDO ROCHA 

LIMA CASTALDELLI, Matrícula nº 20779, Analista Judiciário - PTJ, para 

exercer a função de Gestor Judiciário da Secretaria da 1ª Vara Criminal 

desta Comarca, nos dias 5 e 6.9.2018.Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 3 de outubro de 2018.       MICHELL LOTFI 

ROCHA DA SILVA JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL     DF/mgstable

 PORTARIA nº 192/2018

O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do Foro 

em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO que a servidora ADRIANA ANTÔNIA DE REZENDE, 

Matrícula nº 6812, Analista Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária 

da Secretaria da 1ª Vara Criminal desta Comarca, estará afastada de suas 

funções por motivo de licença para tratamento de saúde, nos dias 5 e 

6.9.2018;

RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor VITOR EDUARDO ROCHA LIMA CASTALDELLI, 

Matrícula nº 20779, Analista Judiciário - PTJ, para exercer a função de 

Gestor Judiciário da Secretaria da 1ª Vara Criminal desta Comarca, nos 

dias 5 e 6.9.2018.

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

Barra do Garças, 3 de outubro de 2018.

 MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 DF/mgs

PORTARIA nº 193/2018O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz 

de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal desta Comarca de Barra 

do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

etc...CONSIDERANDO que a servidora ADRIANA ANTÔNIA DE REZENDE, 

Matrícula nº 6812, Analista Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária 

da Secretaria da 1ª Vara Criminal desta Comarca, estará afastada de suas 

funções por motivo de compensatórias, no período de 20.8.2018 a 

24.8.2018;RESOLVE:     DESIGNAR o servidor VITOR EDUARDO ROCHA 

LIMA CASTALDELLI, Matrícula nº 20779, Analista Judiciário - PTJ, para 

exercer a função de Gestor Judiciário da Secretaria da 1ª Vara Criminal 

desta Comarca, no período de 20.8.2018 a 24.8.2018.Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 3 de outubro de 2018.       

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL     DF/mgstable

 PORTARIA nº 193/2018

O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do Foro 

em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO que a servidora ADRIANA ANTÔNIA DE REZENDE, 

Matrícula nº 6812, Analista Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária 

da Secretaria da 1ª Vara Criminal desta Comarca, estará afastada de suas 

funções por motivo de compensatórias, no período de 20.8.2018 a 

24.8.2018;

RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor VITOR EDUARDO ROCHA LIMA CASTALDELLI, 

Matrícula nº 20779, Analista Judiciário - PTJ, para exercer a função de 

Gestor Judiciário da Secretaria da 1ª Vara Criminal desta Comarca, no 

período de 20.8.2018 a 24.8.2018.

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

Barra do Garças, 3 de outubro de 2018.

 MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 DF/mgs

PORTARIA nº 188/2018     O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, 

Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal desta Comarca de 

Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, etc...RESOLVE:CONCEDER a servidora MARIA DAS GRAÇAS 

FERREIRA, Matrícula nº 2596, Auxiliar Judiciária – PTJ, da Secretaria da 2ª 

Vara Criminal desta Comarca, 15 (quinze) dias de licença para tratamento 

de saúde, no período de 14.9.2018 a 28.9.2018.Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 3 de outubro de 2018.MICHELL LOTFI 

ROCHA DA SILVA JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL         DF/mgstable

 PORTARIA nº 188/2018

 O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do 

Foro em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

RESOLVE:

CONCEDER a servidora MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA, Matrícula nº 

2596, Auxiliar Judiciária – PTJ, da Secretaria da 2ª Vara Criminal desta 

Comarca, 15 (quinze) dias de licença para tratamento de saúde, no 

período de 14.9.2018 a 28.9.2018.

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

Barra do Garças, 3 de outubro de 2018.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 DF/mgs

PORTARIA nº 187/2018     O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, 

Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal desta Comarca de 

Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, etc... CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, da Portaria nº 

651/2007/DGTJ, de 23.7.2007;   RESOLVE:   CONCEDER ao servidor 

RONALDO JEFFERSON FERNANDES PEREIRA, Matrícula nº 12241, 

Analista Judiciário – PTJ, da Secretaria da Vara Especializada dos 

Juizados Especiais desta Comarca, 90 (noventa) dias de licença para 

tratamento de saúde em prorrogação, no período de 7.9.2018 a 5.12.2018. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Barra do Garças, 2 de outubro de 

2018.     MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO 

FORO   EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL       DF/mgstable

 PORTARIA nº 187/2018

 O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do 

Foro em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, da Portaria nº 651/2007/DGTJ, de 

23.7.2007;

 RESOLVE:

 CONCEDER ao servidor RONALDO JEFFERSON FERNANDES PEREIRA, 

Matrícula nº 12241, Analista Judiciário – PTJ, da Secretaria da Vara 

Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca, 90 (noventa) dias 

de licença para tratamento de saúde em prorrogação, no período de 

7.9.2018 a 5.12.2018.

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

 Barra do Garças, 2 de outubro de 2018.

 MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 DF/mgs

PORTARIA nº 186/2018     O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, 

Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal desta Comarca de 

Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, etc...RESOLVE:CONCEDER ao servidor SÉRGIO MARQUES ROCHA 

LIMA, Matrícula nº 9567, Oficial de Justiça – PTJ, desta Comarca, 14 

(quatorze) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 

4.9.2018 a 17.9.2018.     Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do 

Garças, 2 de outubro de 2018.MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA JUIZ DE 

DIREITO DIRETOR DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL       DF/mgstable

 PORTARIA nº 186/2018

 O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do 

Foro em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

RESOLVE:
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CONCEDER ao servidor SÉRGIO MARQUES ROCHA LIMA, Matrícula nº 

9567, Oficial de Justiça – PTJ, desta Comarca, 14 (quatorze) dias de 

licença para tratamento de saúde, no período de 4.9.2018 a 17.9.2018.

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

Barra do Garças, 2 de outubro de 2018.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 DF/mgs

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 726 Nr: 455-15.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis Serrão Bastos

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

- OAB:MT 16.691-A, Thaís Daniela Tussolini de Almeida - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

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

intimada a parte autora na pessoa de seu advogado, a fim de que forneça 

à secretaria o resumo da inicial para citação do requerido por edital, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 29832 Nr: 637-88.2002.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Firmino Gomes Barcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Lincoln de Campos, Jair José Cardoso, 

Cooperativa de Crédito Rural de Barra do Garças - 26.533.836/0001-45

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

OAB:MT 4.502, Firmino Gomes Barcelos - OAB:MT4.770-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814, 

ROSELMAR VICENTE DE LIMA - OAB:4471

 Certifico e dou fé que consultando o SISCON DJ fora constatado o 

depósito de R$ 1.461,49 ( um mil e quatrocentos e sessenta e um reais e 

quarenta e nove centavos), já corrigidos, nos presentes autos. Dessa 

forma, impulsiono os presentes autos e procedo a intimação da parte 

autora para dar impulsionamento no feito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 37560 Nr: 874-88.2003.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIC Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domicio Clemente de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Braz Pesce Russo - OAB:SP/ 

21.585, Jack Izumi Okada - OAB:OAB/SP 90.393, TAKECHI IUASSE - 

OAB:11186/6113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC e considerando que o resultado do Infojud 

encartado nos autos em fls. 282 apresentou o mesmo endereço informado 

na petição inicial, impulsiono os presentes autos e procedo a intimação do 

autor para se manfistar no prazo de 15 das, nos termos do despacho de 

fls. 282.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 193445 Nr: 12697-73.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amorim Máquinas Peças Serviços e Representações 

Ltda - EPP, Lilian Batista Amorim de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvani Paulo de Melo

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

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1.DEFIRO o pedido retro (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.: 243713 Nr: 1875-20.2017.811.0004

 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: Noeme do Rosário Braga Strutz

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Arantes Medeiros - 

OAB:31388/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Vinicio Porto de 

Aquino - OAB:14.250-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum).

2.Assim, INTIME-SE a parte apelada, ora parte autora, para apresentar 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 

1.010, CPC/2015.

3.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 230711 Nr: 9552-38.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Astrone Junior Marques Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 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.: 282116 Nr: 8365-24.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Alberto Pallazzo de Melo, Alcineia Cintia 

Palazzo de Mello
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:240943

 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. 341/411.

§1º, artigo 1.232, in verbis: "§ 1º Juntados novos documentos, intimar os 

interessados, bem como o representante do Ministério Público, se for o 

caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, 

do CPC)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283468 Nr: 9178-51.2018.811.0004

 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: Frank Rodrigues Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. A. da Rocha Rabelo Imóveis - ME, União do 

Lago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Ribeiro Rodrigues - 

OAB:MT 23.557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Considerando o teor da certidão de fl. 253, CANCELO a audiência 

anteriormente designada para o dia 18 de OUTUBRO de 2018, por não 

haver tempo hábil para a citação do requerido.

 2. Ademais, REDESIGNO a audiência de conciliação/mediação para o dia 

13 de NOVEMBRO de 2018, às 14h30min, HORÁRIO DE MATO GROSSO.

 3. Ademais, CUMPRA-SE integralmente a decisão de fl. 257, citando-se o 

requerido no endereço constante à fl. 252, o qual indico como sendo: RUA 

RAIMUNDO MELO, SALA 02 (DOIS), BAIRRO CAMPINAS, BARRA DO 

GARÇAS/MT, CEP: 78600-000.

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 159521 Nr: 12526-24.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Coelho de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Barbosa da Silveira, Nair Toshiko 

Koguchi da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Rafael Zílio Renofio - 

OAB:SP 225.281, Ramon Fonseca Carvalho - OAB:MT 16.969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILIAN JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:3.110-GO, Willian José dos Santos - OAB:3110/GO

 Vistos.

 1. Considerando que devidamente intimado através de seu patrono para 

pagar o valor da dívida (fl. 253), o requerido deixou transcorrer in albis o 

prazo para o pagamento (fl. 254), APLICO multa de 10% sobre o valor do 

débito, nos termos do art 523, §1º, do CPC/15.

2. Ademais, DEFIRO o pedido de fl. 255, sendo assim, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora dos bens elencados pela parte autora à fl. 245, 

procedendo-se com a AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto, nos 

termos do disposto no art. 523, § 3º, do CPC/15, procedendo, após, com a 

INTIMAÇÃO do executado, na pessoa de seu patrono, ou, pessoalmente 

caso tenha o processo corrido à sua revelia, para que se manifeste 

acerca do laudo encartado.

 3. Após, INTIME-SE o exequente para que se manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 4.Por fim, cumpridas as determinações retro, volvam-me os autos 

conclusos para as devidas deliberações.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239355 Nr: 15771-67.2016.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Verdério

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:17799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Fernandes Rabêlo - 

OAB:9.031-B

 Vistos.

 1. Denota-se dos autos que o executado fora devidamente intimado, 

através de seu patrono (fls. 49/50), para se manifestar acerca do laudo 

de avaliação encartado à fl. 33, porém, deixou transcorrer in albis o prazo 

sem a aludida manifestação. À fl. 48 o exequente manifesta sua 

concordância com a avaliação realizada, pugnando pela designação de 

hasta pública para o praceamento dos bens imóveis penhorados.

 2. Desta feita, considerando que a finalidade da presente missiva é a 

avaliação e posterior praceamento dos imóveis indicados à fl. 04, 

considerando que já realizada a avaliação, DESIGNEM-SE datas para 

hasta pública e EXPEÇAM-SE os editais, nos termos da CNGC (item n° 

6.16.26.38).

3. Após o cumprimento integral da presente decisão, exaurida a finalidade 

da presente deprecada, DEVOLVAM-SE os autos à Comarca de origem, 

com as devidas homenagens.

 4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223298 Nr: 4848-79.2016.811.0004

 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: Odenir da Silva, Rosangela Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helb Mara Moreira Pires, Roberto Pereira de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O, Gilmar Moura de Souza - OAB:MT 19048, 

Gilmar Moura do Nascimento - OAB:OAB/MT 19048, João 

Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184

 Vistos.

1. Considerando que restaram infrutíferas todas as tentativas de citação 

pessoal do requerido (fls. 95/96-150/151-152/153), ROBERTO PEREIRA DE 

ALMEIDA, bem como tendo em consideração o resultado obtido em 

consulta via sistema infojud (fl. 147), que remete ao endereço por 

inúmeras vezes diligênciado, DEFIRO o pedido retro de fl. 160.

2. Desta forma, DETERMINO a citação editalícia do requerido, ROBERTO 

PEREIRA DE ALMEIDA, nos termos do despacho inicial de fl. 75, com prazo 

de 30 (trinta) dias, a ser publicado na forma do art. 8º, IV, da lei 6.830/80.

3. Decorrido o prazo da intimação por edital, não havendo apresentação 

de contestação, desde já DECRETO a revelia do requerido, com fulcro no 

art. 344, do CPC/15, e NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca, na 

qualidade de Curadora Especial, para, querendo, apresentar defesa no 

prazo legal, nos termos do art. 72, II, do CPC/15. Ademais, considerando a 

Contestação apresentada pela requerida, HELB MARA MOREIRA PIRES, à 

fl. 112/135, deixo de aplicar os efeitos da revelia ao requerido, ROBERTO 

PEREIRA DE ALMEIDA, nos moldes do disposto no art. 345, I, do CPC/15.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227987 Nr: 7718-97.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlei Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Sergio Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1.INDEFIRO por hora o pleito de fl. 66, uma vez que não demonstrado pelo 

autor que se esgotaram todas as possibilidades de citação pessoal do 

executado, bem como, considerando que compete à parte promover com a 

citação da parte ré, nos termos do que dispõe o art. 240, §2º, do CPC/15.
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2. Desta forma, INTIME-SE o exequente para que promova a citação do 

executado, no prazo de 30 dias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197110 Nr: 1932-09.2015.811.0004

 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: Valter Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Inacio da Costa, Ilton Pereira Neves, 

Igreja Evangélica Assembléia de Deus, Benedito Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Primeiramente, vislumbra-se dos autos que o requerido, embora citado, 

conforme certidão do oficial de justiça de fl. 95, deixou de apresentar 

contestação no prazo legal (fl. 98). Dessa forma, DECRETO a revelia do 

requerido MANOEL INACIO DA COSTA, nos termos do que dispõe o art. 

344, do CPC/15.

2. Denota-se ainda, que não fora realizada a citação dos confinantes, 

ARQUIMEDES JUNIOR DAVID (lado esquerdo) e ASSEMBLÉIA DE DEUS 

(conflitante dos fundos), representada pelo Pastor OSMAR NORONHA. 

Sendo assim, EXPEÇA-SE mandado de citação dos confinantes, 

observando-se os endereços apresentados à fl. 101.

 3. Após, NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

4. Integralmente cumpridas as determinações retro, volvam-me os autos 

conclusos para saneamento.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274872 Nr: 4007-16.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS DE PAULA TOSTA

 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.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 das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276792 Nr: 5276-90.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrícia Oliveira Coelho, Imobiliária Pontaleste 

Ltda, Marcílio Peres Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adolfo Arini - OAB:6727 MT, 

MÁRCIA MARIA NOGUEIRA GUIMARÃES - OAB:6.977B

 Vistos.

 1. A letra da lei não pode ser mais clara, como se observa da redação do 

art. 1.008 do CPC/2015: "O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a 

decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso". Portanto, não há 

nenhuma omissão, mas, sim, encontra-se valendo a decisão proferida pelo 

Relator do Agravo de Instrumento citado, que suspendeu os efeitos da 

decisão liminar.

 2. Quanto ao pedido contraposto, observo dos autos que a parte autora já 

apresentou, inclusive, impugnação à contestação, razão pela qual todas 

as questões preliminares ou prejudiciais serão analisadas por ocasião do 

saneador.

 3. Mantenho a audiência anteriormente designada. Recolha-se eventual 

mandado de reintegração de posse.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285155 Nr: 10188-33.2018.811.0004

 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: Luiz Alberto Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Teodoro Leite, Rosalina Moraes Silva 

Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 

3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé compulsando os autos constatei que as partes 

requeridas residem na Comarca de Piranhas - GO, dessa forma, cancelo o 

impulsionamento de fls. 34, publicado via DJE 10349. Outrossim, impulsiono 

os presentes autos e procedo a expedição de carta precatória para 

citação, devendo a parte autora retirar a mesma para distribuição, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 195527 Nr: 842-63.2015.811.0004

 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: Antônio da Purificação Leal e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renosa Indústria Brasileira de Bebidas S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, Antonio Nunes de Souza Filho - OAB:MT 15.027 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Brown Da Maia Pithon 

- OAB:8.406/ BA, Murillo Espínola de Oliveira Lima - OAB:Oab/MT 

3.127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:Oab/MT 4.062, Pedro Jorge 

Villas Boas Alfredo Guimarães - OAB:BA/22.253, Sandro Luis Costa 

Saggin - OAB:MT 5.734, Vanessa de Matos Silva - OAB:BA/50.536

 Considerando que existem questões preliminares apresentadas nas 

contrarrazões ao recurso, impulsiono o feito para que seja intimada a 

parte apelante/embargante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) 

dias a respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015. 4.Após, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244704 Nr: 2551-65.2017.811.0004

 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: Marly Augusta Lopes de Magalhães

 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

 Certifico e dou fé que os presentes autos retornaram do Tribunal de 

Justiça. Dessa forma, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de envio ao Arquivo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228066 Nr: 7781-25.2016.811.0004

 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: 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: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21387-B, Romeu de Aquino Nunes - OAB:3770/MT

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos e abro vistas à parte autora 

para se manifestar nos autos, no prazo de cinco dias, requerendo o que 

entender de direito: Artigo 1005 § 5º Não apresentados embargos ou se 

estes forem rejeitados, o credor será intimado para manifestar-se se 

deseja adjudicar os bens penhorados, por preço não inferior à avaliação 

(CPC, art. 876). Caso o credor manifeste o desejo de adjudicar os bens 

constritados deverá ser observado o disposto nos parágrafos do referido 

artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166513 Nr: 9001-97.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Carrijo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pompilio Chapadense, Nelcy Chapadense, 

Maria Chapadense Osaki, Marly Chapadense, Laura Resende 

Chapadense, Lindaura Chapadense Liberalesso, Dalva Chapadense, Luiz 

Araújo Chapadense, José Araúijo Chapadense, Sônia Maria Chapadense, 

Rafael Chapadense, Luciene Chapadense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 45985 Nr: 56-68.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Visão Factoring Fomento Mercantil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival José de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 164743 Nr: 6582-07.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paolo Cesar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Muller Koenig - 

OAB:22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT 13.842-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 5 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287210 Nr: 11369-69.2018.811.0004

 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): HAMIDA MOVEIS LTDA - ME, Hildeson Ferreira 

do Carmo, Raifa Ribeiro Hamida do Carmo

 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 efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), quantia 

esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 193696 Nr: 12876-07.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cervejaria Petrópolis do Centro oeste Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uberto Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otto Medeiros de Azevedo 

Junior - OAB:MT 7.683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Santiago Freitas Diniz 

- OAB:MT 16.066

 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.: 232954 Nr: 11177-10.2016.811.0004

 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): ATACADISTA ATLÂNTICO COMÉRCIO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA ME (nome fantasia ATACADISTA 

ATLÂNTICO), Maurandir Rodrigues dos Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 100755 Nr: 5758-19.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. G. Ferreira Laticinios, Lázaro Gomes 

Ferreira, Orivânia Correia do Prado Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Paulo Gonsalves de 

Rezende - OAB:Oab/MT 6272

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

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 156972 Nr: 9264-66.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Lopes Franco, Neila Queiroz Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:52589, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7295/PR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para 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). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277010 Nr: 5419-79.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Mauro Ferreira de Souza, Maria de Fatima 

Mendonça de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eromar Barbosa Belém - 

OAB:7003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, sob pena de extinção..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 68702 Nr: 2188-30.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anivaldo Bisinoto Arduini, Edson Azolini

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

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

7.402, Edson Azolini - OAB:MT 3094, Rafael Arduini Azolini - 

OAB:MT 21.673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521, Firmino Gomes Barcelos - OAB:MT4.770-B, José 

Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de 

Barcelos - OAB:MT 14.258-A

 Vistos.

1.DEFIRO o pedido de fl. 219, EXPEÇA-SE o competente alvará com os 

acréscimos legais, em nome e conta indicados na petição para 

levantamento dos valores depositados vide fl. 215.

2.Após, tendo em vista a ausência de manifestação do executado (fl. 218) 

e o cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTO O PROCESSO nos termos 

do art. 924, inciso II, CPC/2015.

3. ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 860 Nr: 270-74.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lille Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odemar Queiroz Avelar

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

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, Daphnis Oliveira - OAB:MT 1004

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) EXECUTADA(S) ODEMAR QUEIROZ 

AVELAR, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$471,70 (quatrocentos e setenta 

e um reais e setenta centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$471,70 

(quatrocentos e setenta e um reais e setenta centavos), referente à 

custas, e o valor correspondente a R$ 128,25 (cento e vinte e oito reais e 

vinte e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta 

Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, 

Agência 0571-1, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor 

não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), 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 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433 Nr: 3776-24.1997.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Moisés de Sousa Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) AUTORA(S) MAURO RODRIGUES DE 

SOUZA, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 687,37 (seiscentos e oitenta e 

sete reais e trinta e sete centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 687,37 

(seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos), referente à 

custas, e o valor correspondente a R$ 107,30 (cento e sete reais e trinta 

centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 

0571-1, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não 

oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), 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 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca.

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 das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284770 Nr: 9945-89.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Antonio Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA CONTACT LTDA, Luiz Alberto 

Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA PICCIRILLO 

GOMIDE - OAB:23.337, Aridaque Luís Neto - OAB:MT 3.252, 

CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO - OAB:23.337

 20.Diante de todo exposto, JULGO IMPROCEDENTE os Embargos de 

Declaração (fls. 256/260), por inexistência de erro material, omissão, 

obscuridade ou contradição na decisão de fls. 250/252, mantendo-a 

incólume, por seus próprios fundamentos.21.OFICIE-SE ao INDEA 

informando-o da existência da presente ação, para as anotações e 
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providências que se fizerem necessárias.22.CUMPRA-SE, integralmente, 

as determinações de fls. 250/252.23.Expeça-se o necessário. 

24.Intime-se. Cumpra-se.

 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

 Em cumprimento à determinação retroexarada, e considerando as 

informações via Infojud/Bacenjud/Renajud que foram acostadas, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se manifestar, 

em 15 (quinze) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 190754 Nr: 10845-14.2014.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barratur Transportadora e Turismo Ltda, Anísio 

Bueno Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:MT 3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para 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). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267782 Nr: 17863-81.2017.811.0004

 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: Gleisom Pereira de Oliveira, Breones Alves de Oliveira, 

Elker Jessika Rosa Porfirio, Francisco Alves de Oliveira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Luzimar de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON NUNES RODRIGUES - 

OAB:42432/DF, Agenor Rodrigues de Oliveira Neto - OAB:14184, 

João Batista Cardoso Rodrigues - OAB:56358/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 214725 Nr: 12285-11.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Igreja Evangélica Assembléia de Deus, Osmar Noronha 

Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. de Sousa Barros & Cia Ltda, Iremar Barros 

Martins, Sandra de Sousa Barros, Marcia Silva de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeaziel Victor Teixeira de Lima 

- OAB:19406- OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Rabaioli Ramos - 

OAB:14796/MT, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 Em cumprimento à decisão de fl. 202, e considerando que fora 

diligenciado na serventia, gabinete e serviços de informática sem sucesso 

na obtenção de mídia referente aos depoimentos colhidos em audiência, 

impulsiono o feito para que sejam intimadas as partes para que juntem 

cópia da gravação, se tiver.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237587 Nr: 14530-58.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPM

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoena Camerino de 

Azevedo - OAB:MT 13314-B, Arísio Monteiro de Magalhães - 

OAB:14036-MT, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para 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). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 250310 Nr: 6427-28.2017.811.0004

 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): Astrone Junior Marques Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 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.: 259047 Nr: 12198-84.2017.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Savio Pereira Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Navarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Fernandes Fagundes - 

OAB:18.608/GO, Gilberto Maia de Assis - OAB:6605, Leandro Morais 

Maia - OAB:41536, MARCELO MAIA DE ASSIS - OAB:19118/GO, 

Meirieli Peres Pimentel - OAB:GO 36.827

 Vistos.

1. Não obstante o feito já tenha contestação e impugnação à contestação, 

estando apto ao despacho saneador, com fundamento no art.3º, §2º, 

CPC/2015, DESIGNO audiência de conciliação PARA O DIA 27 DE 

NOVEMBRO DE 2018, ÀS 14h45min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

2. DEVE A PARTE REQUERIDA trazer a esta audiência o memorial 

descritivo de seu imóvel de matrícula nº 57.240, que serviu para abertura 

da matrícula no cartório do 1º Ofício.

 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 dos litigantes 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, 

venham-me conclusos para saneamento do processo.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191559 Nr: 11415-97.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laís Daiane Magalhães Peres

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Archanjo Dama Filho 

- OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261466 Nr: 13900-65.2017.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CRUZEIRO DA COSTA, SILVA ASSIS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVENOR PRADO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Leandro Assis do Vale - 

OAB:22790

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valorde R$36,00 (trinta e seis reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267404 Nr: 17601-34.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosália Gomes de Lima Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF 

VIEGAS - OAB:9502/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Marques - 

OAB:20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 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. 66/81.

§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 das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244632 Nr: 2493-62.2017.811.0004

 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: JOSÉ SILVA MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:Oab/MT 3.127-A

 Vistos.

DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. Já apresentadas 

as ALEGAÇÕES FINAIS, voltem-me conclusos para sentença. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260034 Nr: 12949-71.2017.811.0004

 AÇÃO:  Inc idente  de  Imped imento-> Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Muhammad Nayef Muhammad Lemun

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÓTICA SANTA TEREZINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238789 Nr: 15319-57.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRENDENE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYME COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E 

ACESSÓRIOS EIRELI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diana Rombaldi - 

OAB:104192/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 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 

mandadode fls. 139/140 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”.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 1547 Nr: 1582-17.1998.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilo Alves Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Casemat - Companhia de 

Armazéns e Silos do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILO ALVES BEZERRA - 

OAB:2830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:MT 16.691-A, Nelson Willians Fratoni Rodrigues - 

OAB:MT11.065-A, Paulo Ricardo Rodrigues - OAB:OAB/MT 13.503, 

Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A/MT

 Certiico e dou fé que já fora liberado alvará dos valores depositados nos 

presentes autos, conforme fls.460. Dessa forma, impulsiono os presentes 

autos e procedo a intimação da parte autora para se manifestar nos autos 

no prazo de 15 dias, conforme despacho de fls. 459.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229885 Nr: 9014-57.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giselma Carmem Campos Carneiro Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

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

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Sales Belchior - 

OAB:17.314/PB

 52.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, por conseguinte, 

CONDENO o requerido BANCO BRADESCO S/A:Øao pagamento do valor 

de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de indenização pelos danos 

morais sofridos pela autora GISELMA CARMEM CAMPOS CARNEIRO 

MAGALHÃES, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir do 

evento danoso, 03/09/2009 (Súmula nº54, do STJ), e correção monetária a 

partir da publicação desta sentença (Súmula nº362, do STJ);Øao 

pagamento de danos materiais no valor de R$5.500,00 (cinco mil e 

quinhentos reais), vez que foi este o valor do efetivo desembolso da 

autora. Consigno que esta importância deverá ser devidamente corrigida 

monetariamente desde 28/10/2014 (Súmula nº43, STJ), acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (art. 398 do CC/02 e 

Súmula nº 54 do STJ) à base do INPC (Lei nº6.899/81).53.Considerando a 

sucumbência recíproca, CONDENO as partes em litígio no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, devendo ser suportados à 

razão de 30% (trinta por cento) pela autora e 70% (setenta por cento) 

pelo requerido. 54.Por fim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.55.Após, o trânsito em 

julgado, proceda-se às baixas e anotações necessárias e ARQUIVE-SE 

com as cautelas de praxe.56.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269254 Nr: 487-48.2018.811.0004

 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: Josieldo Machado Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorifico J & J Ltda, Aurio Rodrigues Pedreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAVEL MALDI BORGES - 

OAB:62248

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177802 Nr: 12079-65.2013.811.0004

 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): Fabiana Cristina Rocha, Fabiana C. Rocha, 

Jeovah Sauda Fonseca

 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:

 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 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179476 Nr: 1471-71.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcinei Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 26 Nr: 33-94.1983.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ultrafértil S/A - Indústria & Comércio de Fertilizantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Lopes Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José de Paula Monteiro Neto - 

OAB:SP 29443, Marcial Barreto Casabona - OAB:SP 26.364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acilino Soares Bezerra Filho 

- OAB:PI/1.889, Danielle Fernandes Guida Mascarenhas - 

OAB:BA/40.170

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$560,00 (quinhentos e sessenta reais), quantia esta 

que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188973 Nr: 9462-98.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Soares da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Cristina Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gessyka de Souza Rondon 

Rocha - OAB:MT 11.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 
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da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para 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). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 99060 Nr: 4066-82.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Gonçalves de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA CUNHA - OAB:12111/MT, 

Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

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, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 189963 Nr: 10266-66.2014.811.0004

 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: Olivia Cristina Araujo Lima, Laurenice Rodrigues Lima, 

Gilmar Araujo Lima, Gilberto Araujo Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Rodrigues de Souza, Devarci José Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, CLEBER SILVA E LIRA - OAB:169002/SP, SILFARNEY 

VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

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

intimadas as partes a se manifestarem sobre o ofício advindo do Cartório 

de Registro de Imóveis de Barra do Garças, em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269642 Nr: 769-86.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Oliveira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda, Carlos Nataniel 

Wanzeler, Carlos Roberto Costa, James Mattews Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação da parte autora par que recolha as custas da carta precatória 

expedida para a Comarca de Vila Velha - ES, conforme fls. 109, sob pena 

da mesma ser devolvida sem o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235838 Nr: 13314-62.2016.811.0004

 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: Adjalba Corrêa Taques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum).

2.Assim, INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

3.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 6379 Nr: 1473-03.1998.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caterpillar Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amorim Máquinas Peças Serviços e 

Representações Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC e considerando a petição de fl. 657, 

impulsiono o feito para seja intimado o exequente para, em 10 (dez) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento definitivo e 

início da contagem do prazo prescricional, conforme art. 921, §2º e 4º do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 1531 Nr: 1463-56.1998.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Muller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Pirani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON AZOLINI - 

OAB:3094/MT

 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 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 726 Nr: 455-15.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis Serrão Bastos

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

- OAB:MT 16.691-A, Thaís Daniela Tussolini de Almeida - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

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

intimada a parte autora na pessoa de seu advogado, a fim de que forneça 

à secretaria o resumo da inicial para citação do requerido por edital, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 57675 Nr: 1339-92.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda - Sicrédi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivaldo Bisinoto Arduini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 
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de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para 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). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 38486 Nr: 87-25.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Walter Espejo Tejada, John Michael Souza 

Tejada, John Michael Souza Tejada, Jhonattan Gabriel Ramos Tejada, Aline 

Sousa Tejada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso São Luiz Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Bento de Resende - 

OAB:MT 11.828, Luiz Paulo Gonsalves de Rezende - OAB:Oab/MT 

6272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Pereira de Lima - 

OAB:OAB/GO 29.761, ALESSANDRO DIAS MIZAEL - OAB:18171/GO

 Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227989 Nr: 7720-67.2016.811.0004

 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 Helena Barbosa

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corinta Maria dos Arbués Nery 

- OAB:MT 21.080, Freudes Dias Carneiro - OAB:MT 22.543, Lais 

Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum).

2.Assim, INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

3.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268918 Nr: 243-22.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Divina Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ronaldo de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O, Gilmar Moura do Nascimento - 

OAB:OAB/MT 19048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação retroexarada, e considerando as 

informações via Infojud/Bacenjud/Renajud que foram acostadas, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se manifestar, 

em 15 (quinze) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279299 Nr: 6788-11.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedrini Transportes e Logistica Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Souza Neves, José Carlos de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Shimosakai - 

OAB:10.386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 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.: 191865 Nr: 11622-96.2014.811.0004

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdete Resende de Sousa - ME, Valdeneide 

Resende de Souza

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

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico e dou fé que os presentes autos retornaram do Tribunal de 

Justiça. Dessa forma, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269367 Nr: 581-93.2018.811.0004

 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: J. Lopes de Oliveira & Oliveira Ltda, Joaquim Lopes de 

Oliveira, Genivaldo Lopes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josefa Alves das Neves de Oliveira, Maicon 

Auto Posto Ltda, Marcio Victor de Oliveira, Fabiana Umbelina Matos Silva, 

Maicon Neves Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

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

OAB:MT 5.880-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179828 Nr: 1797-31.2014.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herondino Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Rodrigues Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:MT 9.180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897, Júnior César Coelho da Silva - OAB:MT 19.199, 

Weliton Marcos Rodrigues de Oliveira - OAB:14005/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JÚNIOR CÉSAR 

COELHO DA SILVA, para devolução dos autos nº 1797-31.2014.811.0004, 

Protocolo 179828, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174756 Nr: 8257-68.2013.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herondino Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos José Zampieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:MT 9.180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JÚNIOR CÉSAR 

COELHO DA SILVA, para devolução dos autos nº 8257-68.2013.811.0004, 

Protocolo 174756, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241097 Nr: 36-57.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Graças Alves Bortolaia , Antônio 

Carlos Bortolaia, Maria Vicentina Raggiotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO CÉSAR 

BORTOLAIA, para devolução dos autos nº 36-57.2017.811.0004, 

Protocolo 241097, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269161 Nr: 425-08.2018.811.0004

 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: Domingos Savio de Brito Luz

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

Obrigatório DPVAT S/A

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

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA SEVERINO 

NUNES PARREIRA, para devolução dos autos nº 425-08.2018.811.0004, 

Protocolo 269161, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262237 Nr: 14397-79.2017.811.0004

 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: Euclébio dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

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

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALESSANDRA 

FERREIRA, para devolução dos autos nº 14397-79.2017.811.0004, 

Protocolo 262237, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181060 Nr: 2953-54.2014.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos José Zampieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herondino Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Canan - OAB:MT 9.180

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JÚNIOR CÉSAR 

COELHO DA SILVA, para devolução dos autos nº 2953-54.2014.811.0004, 

Protocolo 181060, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196167 Nr: 1243-62.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Cruvinel da Cunha, Nelceli Dias Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Carlos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Blainy Danilo Matos Barbosa - OAB:MT 16.023, 

Edilzete Gomes Morais de Abreu - OAB:MT 15.984, Luiz Aires 

Cirineu Neto - OAB:MT 4.451-A, Marcelo Farias Santos de Almeida 

- OAB:MT 15.250-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Fabio Carlos de Oliveira - OAB:16393/MS

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IZADORA LOPES 

NOGUEIRA REIS, para devolução dos autos nº 1243-62.2015.811.0004, 

Protocolo 196167, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118322 Nr: 88-45.1983.811.0004

 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: Maria Auxiliadora dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Ribeiro Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELISABETH 

MARTINS FERREIRA, para devolução dos autos nº 88-45.1983.811.0004, 

Protocolo 118322, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118320 Nr: 87-60.1983.811.0004

 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: Esmeralda Ribeiro Vilela, Vera Lúcia Ribeiro Vilela, Vera 

Marina Vilela de Souza, Luiz Carlos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bonifácio Ribeiro Vilela
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELISABETH 

MARTINS FERREIRA, para devolução dos autos nº 87-60.1983.811.0004, 

Protocolo 118320, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277109 Nr: 5480-37.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Vicentina Raggiotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO CÉSAR 

BORTOLAIA, para devolução dos autos nº 5480-37.2018.811.0004, 

Protocolo 277109, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104417 Nr: 9419-06.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flávio dos Santos Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Seguradora S/A

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

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Alexandre Malfatti - 

OAB:16.943-A

 Fica devidamente INTIMADA à(s) parte(s) EXECUTADA(S) MAPFRE 

SEGURADORA S/A, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento do valor correspondente a R$ 100,45 (cem reais e quarenta 

e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 

0571-1, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não 

oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277989 Nr: 6033-84.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Horto Leilões Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Machado dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME REGIO PEGORARO - 

OAB:34897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para que seja oficiado ao Juizo 

deprecante, solicitando se ainda há interesse no cumprimento da presente 

deprecata, caso haja, que seja informando nova data de audiência, no 

prazo máximo de trinta dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257260 Nr: 11040-91.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Douglas Fernandes

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Cobrança Securitária ajuizada por DOUGLAS 

FERNANDES em face de SEGURADORA LÍDER.

2. A preliminar aventada pela parte requerida se confunde com o mérito, 

tendo em vista que quantificar o dano sofrido pela parte depende de 

dilação probatória, mais precisamente da perícia. Ademais a ausência de 

laudo do IML é facilmente suprida por toda a documentação médica 

apresentada pela parte autora.

3. Logo, REJEITO a preliminar arguida e DOU O FEITO POR SANEADO.

4. Haja vista que realizará o Mutirão de Conciliação das Ações de 

Cobrança Securitária – DPVAT, DESIGNO nova audiência de 

CONCILIAÇÃO para a para o DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018, às 13h45min 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO), momento em que se realizará a perícia 

necessária ao feito, bem como nova tentativa de conciliação.

5. INTIMEM-SE as partes para comparecerem em audiência de conciliação 

designada.

 6. 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.

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177694 Nr: 11976-58.2013.811.0004

 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: Benedito Adalberto Nasser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Judith Dias Teixeira Esteves, Armando Carlos, Walter Garcia de 

Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adenir Pinto da Silva - OAB:MT 

12.658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:12.203-A, Defensoria Publica do Estado de Mato 

Grosso - OAB:, Eurípedes Ferreira Martins Junior - OAB:MT/20393, 

João Bento Júnior - OAB:MT 10.863

 Vistos.

1. Em resumo, o feito já foi saneado à fl. 164. Intimada às partes 

manifestarem sobre as provas, o requerido pugnou pela oitiva de 

testemunhas (fls. 165/167). O requerente nada manifestou sobre as 

provas, mas requereu a inclusão no polo passivo da lide de Marcos José 

Zampieri, Marcos Luiz Zampieri e Jerônima Beatriz Jesus Gouveia Zampieri 

(fls. 181/185). Em seguida, o autor manifestou novamente reiterando os 

pedidos formulados às fls. 181/185.

2. Após, os autos vieram-me conclusos.

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 4. A demanda está devidamente estabilizada.

 5. A parte requerente não especificou as provas que pretende produzir, e 

sim fez um pedido visando incluir novas partes no polo passivo da lide.

 6. Não tem porque prosperar a pretensão autoral. Isso porque Marcos 

José Zampieri a época da transação estava na condição de procurador da 

imobiliária, ao passo que a qualidade de se tornar parte no processo é 

atinente à relação jurídica integrada pelo negócio em questão, não em ser 

mandatário, já que apenas realizava os atos os quais foram outorgados 

poderes pelo mandante.

7. Igualmente, também não se firma a pretensão de incluir no polo passivo 

Marcos Luiz Zampieri e Jerônima Beatriz Jesus Gouveia Zampieri, pois do 

que se extrai da inicial e dos documentos nos autos, a relação jurídica 

formulada pelo negócio pactuado foi entre o autor e a E.L. Esteves 

Imobiliária, a qual já foi citada fictamente, inclusive contestou a ação por 

negativa geral.

 8. Deste modo, INDEFIRO o pedido de fls. 191/193, já que a extensão 

subjetiva da coisa julgada em nada atingirá (art. 506, CPC/2015).

9. CERTIFIQUE-SE o cumprimento do item 5 de fl. 164, no que tange a 

intimação do patrono constituído nos autos à fl.162, bem como à 

Defensoria Pública, na qualidade de curador especial dos citados por 

edital.

 10. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285710 Nr: 10490-62.2018.811.0004

 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: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriela Fassina Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão movida por Banco Bradesco 

S/A em face de Gabriela Fassina Dias, todos qualificados nos autos.

2. Às fls. 23, fora determinado a emenda da peça inicial, sob pena de 

indeferimento.

3. A parte autora manifesta pela desistência da ação em razão da 

composição extrajudicial realizada com a requerida (fls. 25).

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Ao considerar que a parte autora manifesta a desistência no 

prosseguimento do feito, não resta alternativa a este Juízo, senão a 

extinção do feito sem resolução do mérito.

6. Nesta esteira, é o que destaca a melhor doutrina:

A desistência da ação processual extingue o processo sem resolução de 

mérito (art. 485, VIII, CPC). Depois de oferecida a contestação, o autor não 

poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação (art. 485, § 4.0, 

CPC), na medida em que aí, já integrado ao processo, tem o réu igualmente 

direito à tutela jurisdicional. A desistência da ação pode ser apresentada 

até a sentença (art. 485, § 5.0 CPC). (MARINONI et. al., 2017, p.583) 

(Grifei)

DISPOSITIVO:

7. Isto posto, HOMOLOGO a desistência da ação na forma manejada e, via 

de consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VIII do CPC/2015.

8. Sem custas e honorários de advogado, por sequer haver formado 

relação processual.

9. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

10. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 75901 Nr: 8883-97.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:MT 8794-A

 SENTENÇA

 1. Trata-se de Cumprimento de sentença movida pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. As partes transacionaram a definição da lide, como se vê em fls. 

142/143.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas. Assim, não resta outra alternativa a este Juízo, senão a 

homologação do acordo entabulado nos autos.

DISPOSITIVO:

5. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 142/143, para que produza os jurídicos e legais efeitos. Por 

consequência JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

julgamento do mérito, respaldado no art. 924, inciso II, do CPC/2015.

6. EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento do numerário 

depositado às fls. 141 em favor das partes, observando-se as 

prescrições dos itens “b” e “c” do acordo entabulado entre as partes.

 7. Custas processuais divididas em iguais proporções entre as partes, 

nos termos do art. 90, §2º, do CPC/2015. Sem honorários.

8. Observado o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE.

9. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, observando as anotações de 

praxe.

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

11. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 39547 Nr: 314-15.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Pereira Vianna Neto, Neusa Maria Fúria 

Vianna

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcido Nilson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Matias - OAB:MT 1.857, 

Paulo Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis 

Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT, Mário César Crema - OAB:MT 3873, Paulo 

Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 24.Sem prejuízo, INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem 

assistentes técnicos e apresentarem os quesitos, em 15 (quinze) dias 

(art. 465, §1º, CPC/2015).25.INTIME-SE o perito nomeado para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informe se aceita a nomeação, bem como 

apresente sua proposta de honorários (Art. 465, §2º, CPC/2015).26.Em 

caso de resposta negativa, voltem-me conclusos para ulterior 

deliberação.27.No caso de aceitação da nomeação e apresentação dos 

honorários, INTIME-SE a parte demandada, a fim de que no prazo de 05 

(cinco) dias deposite os valores relativos aos honorários, sob pena de 

preclusão.28.Efetuado o depósito dos valores relativos aos honorários 

periciais, INTIME-SE pessoalmente o expert nomeado, com cópia dos 

quesitos formulados, para realizar a perícia e apresentar laudo em 30 

(trinta) dias, contados da juntada da intimação, informando ao juízo a data 

agendada para o ato o mais breve possível.29.Agendada a perícia, 

INTIMEM-SE as partes e os assistentes técnicos eventualmente indicados, 

com URGÊNCIA.30.Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de 

conclusão dos autos, DÊ-SE VISTA às partes para que se manifestem e 

requeiram o que entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de concordância tácita.31.Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 220366 Nr: 3054-23.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Camargo Rodrigues da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Barra do Garças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielly Barros do Prado - 

OAB:MT 21.034

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705

 Vistos.

1. Com base no princípio da sanabilidade (art. 352, CPC/2015), visando à 

preparação do feito para saneamento, INTIME-SE a parte autora para 

atribuir valor da causa referente ao pedido de danos morais, com 

fundamento no art. 292, V, CPC/2015, bem como informe endereço 

eletrônico do autor, com fulcro no art. 319, II, também do CPC/2015. FIXO 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de impossibilidade no prosseguimento 

do feito.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263701 Nr: 15305-39.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gráfica Multicor Ltda-Me, Rodrigo Gehm

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

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 DISPOSITIVO: 16.Diante de tudo que dos autos consta, REJEITO a 

preliminar de carência da ação.17.INDEFIRO o pedido de fls. 84 no que diz 

respeito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor para inverter o 
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ônus da prova.18.De outro norte, não havendo sido constatadas 

irregularidades passíveis de macular o andamento processual, DOU O 

FEITO POR SANEADO.19. 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.20.Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 68145 Nr: 1667-85.2007.811.0004

 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: A. A. Bettini Corretora - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Henrique Vergilio Farias, Justino 

Nogueira de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 1. A sentença proferida nos autos da AÇÃO RESCISÓRIA que tramitou 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso acostada às fls. 164/137 

ANULOU TODOS os atos praticados a partir da renúncia do procurador do 

réu Justino Nogueira Farias, fls. 48, inclusive a sentença de folhas 68/73, 

retornando o à fase inicial.

2. Citados o querido Justino Nogueira de Farias apresentou contestação 

às folhas 162/165, não impugnada pela parte Ré, fls. 177. O réu Lazáro 

Henrique Vergílio quedou-se silente, fls. 179.

3. Posto isto, decreto a revelia do segundo requerido Lazáro Henrique 

Vergílio, sem, contudo, surtir os efeitos, em obediência ao disposto no 

artigo 345, I do CPC/2015.

4. Por fim, com base no princípio da sanabilidade (art. 352, CPC/2015), 

visando à preparação do feito para saneamento e sendo fato público e 

notório acerca do óbito do advogado da parte requerida, determino seja 

este intimado pessoalmente prazo no prazo de 15 (quinze) dias regularizar 

a representação processual, sob pena de incorrer em revelia, forte no art. 

76, incisos II do CPC/2015.

 5. Após, voltem-me para fins do artigo 357 do CPC/2015. As providências. 

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 2718 Nr: 2156-74.1997.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólo de Marcos Vinicius de Araújo, Rosana Maria de 

Araújo, André Aristoteles de Araújo, Estefânia Lúcia de Araújo, Estevão 

Lucas de Araújo, Erica Mara de Araújo Martins, Giuliano Marcos Vinicios 

de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loquip Ltda, Sérgio Jardim de Miranda, Selene 

Pádua Jardim de Miranda

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

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. A fim de obter o CPF da executada em questão, se faz necessário que 

a exequente apresente o nome completo da genitora da executada em 

questão, para que se proceda à consulta no sistema INFOSEG.

 2. Deste modo, INTIME-SE a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar o nome completo da mãe da executada, sob pena de 

indeferimento do pleito.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229132 Nr: 8509-66.2016.811.0004

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wenny Damasceno Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leda Maria Vida - 

OAB:3545986/SP.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7.O interessado manifestou às fls. 63/64 requerendo a juntada das 

certidões faltantes e acostou os documentos às fls. 65/75.8.Verifica-se 

que os documentos juntados às fls. 65/75 não correspondem às certidões 

faltantes, sendo na verdade cópias das certidões já acostadas nos 

autos.9.Assim, INTIME-SE novamente a parte autora para que junte nos 

autos no prazo de 15 (quinze) dias a certidão de débito perante a Fazenda 

Pública nos três níveis da administração, quais sejam, a municipal, 

estadual e federal, emitida pelas suas respectivas procuradorias. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 40758 Nr: 529-88.2004.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO REICHE NETO, Devanir Reiche

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055, Danilo Varjão Alves - OAB:6.496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:6.111-A/MT, Gilmar A. Subtil Godinho - OAB:MT/11.436, Luis 

Carlos Conejo - OAB:13056/MT

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 568 no sentido de determinar a restrição dos 

veículos, em questão, via sistema RENAJUD.

2. 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.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 247558 Nr: 4604-19.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dinair Alves da Silva Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Apoena Camerino de Azevedo - OAB:MT 13314-B, 

Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, Júlio Cesar 

Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 VISTOS.

 1. DEFIRO o pedido da parte exequente, no sentido de realizar a penhora 

online por meio do Sistema BACENJUD dos ativos encontrados em nome 

da parte executada.

2. PROCEDA-SE a indisponibilidade de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, de 

acordo com os cálculos apresentados às fls. 66/67.

3. DEFIRO também a consulta, via sistema RENAJUD, a fim de determinar a 

restrição dos veículos eventualmente encontrados em nome da parte 

executada.

4. Em caso de cumprimento integral ou parcial da ordem de bloqueio, 

INTIME-SE o executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme §3º do art. 854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

5. Não havendo constrição de valores e juntadas as respostas das 

consultas, INTIME-SE o exequente para se manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias, requerendo o que entender cabível para o prosseguimento do 

feito.

6. Às providências. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 194526 Nr: 210-37.2015.811.0004

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Dibox Distribuição de Produtos Alimentícios Broker Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Nova Era Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Ambrosio Cintra - 

OAB:8934, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista a certidão retro, proceda-se a consulta junto ao sistema 

INFOJUD, no intuito de obter o endereço atualizado da empresa requerida.

2. Juntada resposta, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar de forma específica acerca do endereço que entende 

correto para fins de citação ou, na impossibilidade de fazê-lo, requer os 

atos necessários ao deslinde do feito.

3. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264466 Nr: 15808-60.2017.811.0004

 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): ALEXMAR CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de expedição de ofício às empresas privadas 

mencionadas, uma vez que as empresas não tem qualquer vínculo com a 

demanda e a diligência de informar o endereço atual do requerido cabe ao 

autor.

 2. Outrossim, DETERMINO seja procedida a consulta junto ao sistema 

INFOJUD, no intuito de obter o endereço atualizado da parte Requerida.

 3. Após, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar de forma específica acerca do endereço que entende correto 

para fins de citação ou, na impossibilidade de fazê-lo, requer os atos 

necessários ao deslinde do feito.

4. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272203 Nr: 2427-48.2018.811.0004

 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: Lenise Cristina Vilela Vilanova, Natanael Vilanova, Paulo 

José de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo José de Souza, Lenise Cristina Vilela 

Vilanova

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENNYNK FERNANDO PRATES - 

OAB:20967/O, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hennynk Fernando Prates - 

OAB:20.967/0 MT

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação das partes, via DJE, 

para intimação da data da perícia designada para o dia 07/11/2018 às 14 

horas, no local do ímovel objeto da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170646 Nr: 3073-34.2013.811.0004

 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: Valdenir Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso S/A, Banco BMG S/A, 

Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A, Banco Daycoval S/A, BANCO 

DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:MG-78.069, Breiner Ricardo Diniz 

Resende - OAB:84.400-MG, Fábio Roberto de Almeida Tavares - 

OAB:147.386/SP, Leonardo Costa Ferreira de Melo - OAB:103.997, 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT, Rafael 

Antônio da Silva - OAB:244.223/SP, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A/MT, Rodrigo 

Veneroso Daur - OAB:102.818, Thiago Mahfuz Vezzi - OAB:18017/A

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

2. Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261605 Nr: 13995-95.2017.811.0004

 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: Galdino Marcelino de Paula Neto, Andreia Aparecida 

Girardi Marcelino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Evangelista Gonçalves, Dorivaldo 

Cardoso, Douglas Ferreira, Elaine Lima Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571, RICARDO BRAIAN MEDEIROS FERREIRA - OAB:48792/GO

 .DISPOSITIVO:18.Ainda, ante a ausência de irregularidade capaz de 

macular a marcha processual, DOU O FEITO POR SANEADO.19.REJEITO 

as preliminares lançadas às fls. 204 e 214 quanto à aplicação da revelia 

perquirida quanto as partes nas manifestações mencionadas. 

20.DECRETO a revelia de DORIVALDO CARDOSO, conforme o que dispõe 

o art. 344, do CPC, e aplico os seus jurídicos e legais 

efeitos.21.INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 05 (cinco) dias sucessivos.22.Após, 

voltem-me conclusos para análise.23.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 180022 Nr: 1996-53.2014.811.0004

 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: Transcorpa Transportes de Cargas Ltda, Mair do Carmo 

Colpas, Trans Acran Transportes e Logisticas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trans Acran Transportes e Logisticas Ltda, 

Transcorpa Transportes de Cargas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz Bolzan Amaral - 

OAB:287799/SP, FERNANDO CESAR MARTINS BORGES - OAB:PR14184, 

Henrique Bastos Marquezi - OAB:97087/SP, Rogério Ribeiro Miguel 

- OAB:307.984-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR MARTINS 

BORGES - OAB:PR14184, Henrique Bastos Marquezi - OAB:97087/SP

 18.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, REJEITO o 

pedido de conexão arguida pelo Requerido/Reconvinte entre este feito e 

ação n. 9206-81.2013.811.0040 em tramite perante a comarca de 

sorriso-MT, fulcro no artigo 55 do CPC/2015.19.Por ausência de 

irregularidade processual, declaro o feito SANEADO. 20.Verifico que o 

feito não carece de instrução probatória, sendo matéria de direito, estando 

o processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 

355, I, do CPC/201521.INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão para, 

querendo, manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao 

princípio da lealdade processual, sob pena de preclusão. 22.Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176746 Nr: 10799-59.2013.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transcorpa Transportes de Cargas Ltda, Mair do Carmo 

Colpas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trasn Acran Transportes e Logistica Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz Bolzan Amaral - 

OAB:287799/SP, Francisco Batista de Vasconcelos - OAB:MT 
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6.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR MARTINS 

BORGES - OAB:PR14184

 VISTOS.

1. Não vislumbro a existência de vicio suficiente a macular o feito, razão 

pela qual DOU-O POR SANEADO.

 2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. 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.

4. . Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260293 Nr: 13148-93.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. M. BEVILACQUA - ME, Eva Mota Bevilacqua

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro no sentido de determinar a restrição dos veículos 

eventualmente encontrados em nome da parte executada, via sistema 

RENAJUD.

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

obter as três últimas declarações de imposto de renda da parte 

executada, 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 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. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261586 Nr: 13985-51.2017.811.0004

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dibox Distribuição de Produtos Alimentícios Broker Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Nova Era Ltda Me, Antônio dos 

Reis da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Ambrosio Cintra - 

OAB:8934, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Certifique Nobre Gestora acerca do decurso de prazo da intimação 

retro.

 2. Caso tenha decorrido prazo sem manifestação, 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.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 27339 Nr: 197-92.2002.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. P. Viola & Viola Ltda, Paulo Marcos Viola, Sandra 

Seiko Tanaka Viola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Forza Indústria de Plásticos Ltda, Onadir 

Onofre Bogo, Eduardo Luiz do Valles, Marinei Elisa Bogo do Valles, Simone 

de Souza, Pedro Valério da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO PAULO TONIAL - 

OAB:13017/SC

 Vistos.

1. Ao considerar que a execução se move face os interesses do credor, 

bem como já foram tentadas outros meios de satisfação do crédito, as 

quais não lograram êxito, entendo ser o caso de deferimento do pleito de 

fls. 367 frente ao não cumprimento voluntário da obrigação.

2. Assim, DEFIRO o pedido de fls. 176 para proceder à consulta por meio 

do Sistema INFOJUD a fim de obter as 03 (Três) últimas declarações de 

imposto de renda dos executados, 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. Isto posto, INTIME-SE a parte exequente para manifestar acerca do que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

5. Após, voltem-me conclusos para análise.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256326 Nr: 10434-63.2017.811.0004

 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: CLESIA ALVES PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex da Mata Rocha - OAB:MT 

18.258-O, Marcos José da Silva - OAB:21255/MR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:Oab/MT 3.127-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS JOSÉ DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 10434-63.2017.811.0004, Protocolo 

256326, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171599 Nr: 4347-33.2013.811.0004

 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: Valdecir Batista de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Maia Ltda, Nobre Seguradora do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altair Gomes da Neiva - 

OAB:29261/GO, Fabricio Milhomens da neiva - OAB:41.399, Maria 

Emília Gonçalves de Rueda - OAB:PE 23.748

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LAIS DAIANE 

MAGALHÃES PERES, para devolução dos autos nº 

4347-33.2013.811.0004, Protocolo 171599, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167374 Nr: 10166-82.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Queiroz da Silva

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

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 
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10.863

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IZADORA LOPES 

NOGUEIRA REIS, para devolução dos autos nº 10166-82.2012.811.0004, 

Protocolo 167374, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170500 Nr: 2899-25.2013.811.0004

 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: Jessica Nunes de Oliveira Gomes, Marcelo Nunes 

Oliveira, Olinda Nunes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Maria Madalena da 

Purificação, Euripedes Luiz Esteves, Danilo Varjão Alves, Altermita de 

Sousa Brito, Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Fernando de Almeida 

Gomes - OAB:9.889/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184, Danilo Varjão Alves - OAB:6.496/MT, 

Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANILO VARJÃO 

ALVES, para devolução dos autos nº 2899-25.2013.811.0004, Protocolo 

170500, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241467 Nr: 282-53.2017.811.0004

 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: Evaristo Martins Rezende

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LAIS DAIANE 

MAGALHÃES PERES, para devolução dos autos nº 

282-53.2017.811.0004, Protocolo 241467, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25961 Nr: 650-24.2001.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRONDE GONÇALVES DE PINAS, Palmiondas de Pinas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Açofer - Indústria & Comércio Ltda, ALDAIR 

DIAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IZADORA LOPES 

NOGUEIRA REIS, para devolução dos autos nº 650-24.2001.811.0004, 

Protocolo 25961, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 286973 Nr: 11205-07.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cesar Luiz Piran

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa dos Ventos Transportes - CAED 

Logística Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Bonfanti - 

OAB:77.788/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Soares da Silva Neto 

- OAB:OAB/SC14782

 VISTOS

1. Trata-se de Carta Precatória originada da comarca de Nova Prata/RS 

com a finalidade de proceder a oitiva de 01 testemunha qualificada às 

folhas 05.

 2. Presentes os requisitos previstos no artigo 260 do Código de Processo 

Civil de 2015, designo audiência para o dia 22 de Novembro de 2018, às 

13h00min (horário oficial de Mato Grosso) para a oitiva da testemunha, 

nesta comarca de Barra do Garças-MT.

 3. Oficie-se ao juízo deprecante.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287414 Nr: 11507-36.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flávio Antonio Pirani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Pirani, Maria Helena Branquinho Pirani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carla Saisi Mateussi - 

OAB:394.213/SP, Noemia Mateussi Justo - OAB:67.029/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 36,00, 

devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 286973 Nr: 11205-07.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cesar Luiz Piran

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa dos Ventos Transportes - CAED 

Logística Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Bonfanti - 

OAB:77.788/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Soares da Silva Neto 

- OAB:OAB/SC14782

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte requerida ( Irmãos 

da Rolt) via DJE, para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça 

para cumprimento do mandado de intimação da testemunha para a 

audiência designada para o dia 22/11/2018 às 13:00 horas, no valor de R$ 

18,00 reais, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto 

para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 152511 Nr: 3353-73.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezau Povoas Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A MT, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para primeiramente neste ato fazer 

uma CERTIDÃO, para constar que: como o exequente requer a citação do 

executado no endereço da exordial, cumpre-me esclarecer que tal 

endereço é na cidade de Ribeirãozinho-MT, termos dessa Comarca, 

portanto o documento a ser expedido é um mandado, não carta precatoria, 

conforme requerido às folhas 163.

 CERTIFICO AINDA, que conforme certidão de folhas 70, de lavra do 

senhor oficial de justiça, o executado teria se mudado para a cidade de 

Peritoró-MA.

 E caso, o autor, mesmo assim, requer que a citação seja feita por 

mandado, há a necessidade de deposito de diligência do oficial de justiça 
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no valor de R$ 560,00 reais.

Diante do exposto faço a intimação do autor via DJE, para manifestação 

pelo prazo maximo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165224 Nr: 7223-92.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adinaldo Ferreira dos Santos, Odete Marques 

Parreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Galera Mari - 

OAB:3056-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação da parte requerida, via 

DJE, para informar nos autos os dados bancarios dos executados, como 

nome completo, cpf, numero de conta corrente ou poupança, numero da 

agencia e nome e numero do banco, para que seja efetuada a 

transferencia/devolução de valores penhorados, conforme sentença de 

folha 180, no prazo máximo de 05 ( cinco) dias.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21065 Nr: 403-77.2000.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos, José Arnaldo Janssen 

Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aroldo Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

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

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON VINÍCIUS DOS 

SANTOS - OAB:6923/MT, JOSÉ RAVANELLO - OAB:3291/MT

 Fica devidamente INTIMADA à(s) parte(s) AUTORA(S) SÉRVIO TÚLIO DE 

BARCELOS, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento do valor correspondente a R$ 32,59 (trinta e dois reais e 

cinquenta e nove centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta 

Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, 

Agência 0571-1, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor 

não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 255929 Nr: 10191-22.2017.811.0004

 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: VSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBM, JRCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Mayruna Siqueira Belém 

- OAB:MT 15.672

 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.: 246018 Nr: 3571-91.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleibio do Nascimento, JOVELINA CHAVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Bernardes, CLELIA DO 

NASCIMENTO, MARIA DA GLÓRIA BERNARDES OLIVEIRA, MARIA 

APARECIDA BERNARDES, Laurizeth Bernardes, MARIA DAS GRAÇAS 

BERNARDES DE ALMEIDA, Cleilson Antonio do Nascimento, LOURIVALDO 

BERNARDES, CLEIDE DO NASCIMENTO DE LIMA, CLAUDIA DO 

NASCIMENTO, CLEBERSON NASCIMENTO BERNARDES, CÍCERO 

MARTINIANO DE OLIVEIRA, JOÃO SEBASTIÃO DE ALMEIDA, LUCIANA DE 

LIMA OLIVEIRA BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 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 acerca da petição 

de fls. 124, prazo CINCO dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84427 Nr: 7613-04.2008.811.0004

 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: José Bernardes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. C. Motta Administração e Empreendimentos 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro de Oliveira Dolzan - 

OAB:MT 6521, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Pereira Alves - 

OAB:5630 OAB/MS, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 

7.814

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEONARDO ANDRÉ 

DA MATA, para devolução dos autos nº 7613-04.2008.811.0004, 

Protocolo 84427, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165616 Nr: 7772-05.2012.811.0004

 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: Regina Marques Rodrigues Gomes, Odiberto Rodrigues 

Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau S/A da Comarca de São Paulo - 

Unibanco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:21453/A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEONARDO ANDRÉ 

DA MATA, para devolução dos autos nº 7772-05.2012.811.0004, 

Protocolo 165616, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265557 Nr: 16528-27.2017.811.0004

 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: JPdAS, FHdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alline Ferreira dos Santos - 

OAB:35717/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 46 de 804



 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 163507 Nr: 5084-70.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, 

Ademar Sousa e Silva, Lafaete Gonçalves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Gorette Leão Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 

20.350/O, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para no prazo de CINCO dias, 

manifestar-se nos autos, tendo em vista que decorreu o prazo da 

suspensão requerida.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177183 Nr: 11364-23.2013.811.0004

 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: Laura Abadia Rodrigues

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender de direito, ante 

o retorno dos autos da segunda instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 187966 Nr: 8650-56.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcidino Dionizio Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI MALHEIROS 

FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - OAB:0

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender de direito, ante 

o retorno dos autos da segunda instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 190399 Nr: 10571-50.2014.811.0004

 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: Teodora Pereira da Silva

 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:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender de direito, ante 

o retorno dos autos da segunda instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176378 Nr: 10354-41.2013.811.0004

 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 Aparecida Pereira

 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:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender de direito, ante 

o retorno dos autos da segunda instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 208891 Nr: 8830-38.2015.811.0004

 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: Cicero Dutra Guerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Xavier Guimarães - 

OAB:MT 15.338

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender de direito, ante 

o retorno dos autos da segunda instância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 30177 Nr: 660-34.2002.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Elétrica Beira Rio Ltda, Antônio José 

Cogo, José Flávio Cogo

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

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 Autos nº 660-34.2002.811.0004 – Cód: 30177

VISTOS.

Defiro o pedido de fls. 142.

 Intimem-se os executados, conforme requerido.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

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.: 196447 Nr: 1419-41.2015.811.0004

 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: Cárita Rosa Gonçalves

 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:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender de direito, ante 

o retorno dos autos da segunda instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 172242 Nr: 5104-27.2013.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnulfo da Cunha Coutinho Me, Maria Aparecida de 

Almeida Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Madalena da Assunção - 

OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender de direito, ante 

o retorno dos autos da segunda instância.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174329 Nr: 7687-82.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orcivaldo Corrêa Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maira Lice Sampaio Santana - 

OAB:MT 17.444, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender de direito, ante 

o retorno dos autos da segunda instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 193955 Nr: 13050-16.2014.811.0004

 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: Odete Maria de Jesus, Antonio Alves dos Santos, 

Edenilzete Perboni de Souza, Rosilene Costa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angela Diniz Linhares Vieira 

- OAB:MT 20.099

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender de direito, ante 

o retorno dos autos da segunda instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 235792 Nr: 13281-72.2016.811.0004

 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: Ademilson Castro Silva, Adenilson Candido da Silva, 

Alessandra Ribeiro Porto do Couto, Auflaides Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Pollyana Machado de Moraes Varjão - 

OAB:MT 14.025, Sylvia Maria de Assis Cavalcante - OAB:MT 5771, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender de direito, ante 

o retorno dos autos da segunda instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 166615 Nr: 9137-94.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia Alexandre Matos

 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: Celso Martins Spohr - 

OAB:MT 2.376, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 

4275, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Tânia de Fátima Fante 

Cruz - OAB:MT 3.378

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender de direito, ante 

o retorno dos autos da segunda instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 96409 Nr: 1345-60.2010.811.0004

 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: Frederico Rodrigues de Sousa Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Corregedoria Geral da Policia Militar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender de direito, ante 

o retorno dos autos da segunda instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176712 Nr: 10755-40.2013.811.0004

 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: Vitorio Pereira da Silva Filho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Barros Alves Lima - 

OAB:OAB/MT 16.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263/MT

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender de direito, ante 

o retorno dos autos da segunda instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 206180 Nr: 7261-02.2015.811.0004

 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: Edelvânia Ferreira dos Santos Belem Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Cecília Galbiatti de 

Oliveira - OAB:MT 7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender de direito, ante 

o retorno dos autos da segunda instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 164362 Nr: 6117-95.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. A. Pimenta e Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Unidade Avançada 

de Fiscalização do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Xavier Guimarães - 

OAB:MT 15.338, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender de direito, ante 

o retorno dos autos da segunda instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 168498 Nr: 161-64.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nery Bel Costa Couto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Ricardo Tibério - OAB:MT 12.498-B, Wesley Eduardo 

da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender de direito, ante 

o retorno dos autos da segunda instância.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 194004 Nr: 13084-88.2014.811.0004

 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: João Bosco Gonçalves Ferreira, Luzia Maria de Souza, 

Maria de Lourdes Oliveira Lima, Maria Helena Alves Duarte, Nilton Cunha 

de Araujo, Rosalina Assunção Pinto Dutra, Tania Marcia Ramos Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874, Márcia Andréia Brunk de 

Bittencourt - OAB:MT 1.6043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Barros Alves Lima - 

OAB:OAB/MT 16.747

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender de direito, ante 

o retorno dos autos da segunda instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 218258 Nr: 1783-76.2016.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Meire Olímpia de Sousa Carrijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Arlindo Carrijo de Freitas, Carlos 

Rodron Coelho de Freitas

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

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984

 I – Os pedidos de fls. 244/246 e 298/300 perderam o objeto, vez que os 

autos já aportaram a este Juízo, motivo pelo qual deixo de analisá-los.II – 

Com relação à impugnação de fl. 265/275, informo que pedido de 

reconsideração não é recurso previsto no ordenamento pátrio, sendo que 

a modificação do decisum deverá ser buscado por meio de recurso 

próprio.III - Ademais, o pedido de realização de perícia grafotécnica nos 

documentos de débito apresentados pelos herdeiros/filhos, tendo em vista 

estar fundado na dúvida acerca da veracidade das assinaturas apostas 

nos contratos – supostamente do “de cujus”, tenho que deve ser proposto 

por meio de procedimento próprio, tendo em vista que, como sabido, o 

inventário não comporta discussão de questões que envolvam alta 

indagação ou dependem de outras provas, consoante o art. 612 do CPC. 

No mesmo sentido é a jurisprudência: (...) IV – De outra banda a 

impugnação à qualidade de herdeira da viúva, formulada à fl. 277, não 

merece guarida, vez que o pleito já foi objeto de análise pela decisão de fl. 

239/240, pedido que restou rejeitado.V – No que tange ao pedido de 

autorização de venda de semoventes, tenho que deve ser formulado por 

meio de autos próprios em procedimento de alvará judicial, a fim de melhor 

atender ao disposto no art. 619 do CPC, não causar tumulto processual 

nestes autos e facilitar posterior prestação de contas.VI – No mais, 

cumpra-se integralmente a decisão de fls. 73/74.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 194691 Nr: 328-13.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Maia Ltda, Vatutin Pereira Maia, 

Ismael Pereira Maia, Maria Francisca Maia, Carlos Pereira Maia, Dirce 

Pereira Maia, Benigno Pereira Maia, Dirson Pereira Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altair Gomes da Neiva - 

OAB:29.261, Fabricio Milhomens da Neiva - OAB:41.399, MARCELO 

ANTÔNIO BORGES - OAB:22280, VATUTIN PEREIRA MAIA - OAB:15.851

 .O ordenamento processual pátrio não dispõe expressamente sobre a 

possibilidade de interposição de exceção de pré-executividade, malgrado 

esta certeza, tanto a doutrina quanto a jurisprudência tem admitido este 

expediente quando se busca anular a execução, em face da ausência dos 

requisitos necessários para o desenvolvimento do processo 

executivo.Não sendo obedecidos os requisitos e pressupostos da 

execução, podem os executados abordar a questão nos próprios autos, 

tendo em vista a inviabilidade da execução.Sobre o tema, colaciono lição 

do insigne jurista Humberto Theodoro Júnior:“A nulidade é vício 

fundamental e, assim, priva o processo de toda e qualquer eficácia. Sua 

declaração, no curso da execução, não exige forma ou procedimento 

especial. A todo momento o juiz poderá declarar a nulidade do feito tanto a 

requerimento quanto ex officio. Não é preciso, portanto, que o devedor 

utilize dos embargos à execução. Poderá argüir a nulidade em simples 

petição, nos próprios autos da execução.”Assim, a exceção de 

pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou 

vícios processuais que podem ser comprovados de plano, ou seja, não é 

necessária a dilação probatória. Neste caso, deixo de analisar a exceção 

de pré-executividade apresentada, tendo em vista que foram interposto 

embargos à execução, cód. 263001, em apenso, em que o pedido já fora 

analisado.À distribuição para a retificação do polo passivo.Dou 

prosseguimento a execução com relação aos demais 

executados.Expeçam-se os competentes alvarás para levantamento dos 

valores, observando os prazos para as expedições.Expeça-se carta 

precatória para citação dos executados, observando o endereço 

fornecido as fls. 74verso. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177783 Nr: 12061-44.2013.811.0004

 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: Daniela Guimarães da Costa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 Autos nº 12061-44.2013.811.0004 – Cód: 177783

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, 28 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277277 Nr: 5590-36.2018.811.0004

 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: Alcir de Almeida Couto Me

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 5590-36.2018.811.0004 Cód. 277277

VISTOS

 Intime-se o requerente pessoalmente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

atender a determinação de fls. 43, sob pena de extinção.

 Sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para sentença 

extintiva.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças, 28 de setembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174156 Nr: 7468-69.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia de Menezes
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maira Lice Sampaio Santana - 

OAB:MT 17.444, Rodrigo Xavier Guimarães - OAB:MT 15.338, 

Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção 

Nunes - OAB:GO 21.991

 Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação, requerendo o que de direito no prazo de quinze dias, ante o 

retorno do autos da segunda Instancia. Após, vistas ao requerido.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 283762 Nr: 9331-84.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Muriel Reynaud de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Autos nº. 9331-84/2018 – Cód. 222923

Decisão

 Vistos, etc.

Trata-se de executivo de pena, instaurado em desfavor de Muriel Reynaud 

de Matos, nascido em 21.08.1994, filho de Olibia Regina Reynaud e José 

Figueiredo de Matos, ostentando a seguinte guia de execução penal:

a) Guia Provisória de fls. 04/04-v: Pena: 07 (sete) anos de reclusão; 

Regime: fechado; Crime: art. 157, §2°, inciso I (arma de fogo), c/c art. 14, 

inciso II, ambos do Código Penal; Prisão em: 05.04.2018; Data do fato: 

04.04.2018; Suspensão pelo art. 366, CPP: não houve; Recebimento da 

denúncia: 24.04.2018; Sentença: 27.06.2018; publicação da sentença: 

prejudicado; Substituição: Não houve; Intimação pessoal da sentença: 

04.07.2018, fl. 1-v; Data de julgamento de recurso de apelação: ainda em 

fase recursal; Trânsito em julgado para o Ministério Público: 12.07.2018; 

Trânsito em julgado para defesa e réu: prejudicado.

 Acompanha cálculo de pena em fl. 21, apontando como data para 

possível progressão 03.06.2019.

 Em consulta ao sistema APOLO/TJMT, verifico que em desfavor do 

reeducando é distribuído outro PEP, com código 172758/ 1° Vara Criminal, 

oriundo da Comarca de Primavera do Leste.

 Da posse dos autos de código 172758, verifico a unificação de 04 

(quatro) guias definitivas, cujo montante da pena resulta em 20 (vinte) 

anos e 23 (vinte e três) dias, estando atualmente no regime semiaberto, 

condicionado ao uso de monitoramento eletrônico. Verifico ainda que os 

autos de código 172758 foram distribuídos em julho de 2013, portanto mais 

antigo do que os presentes autos.

 Deste modo, considerando que o reeducando já cumpria pena no PEP de 

código 172758, determino o cancelamento da distribuição dos presentes 

autos, devendo a guia de fls. 04/04-v ser unificada nos autos de código 

172758.

 Após, arquivem-se os presentes autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 02.10.2018

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 222923 Nr: 4632-21.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Henrique Silva Salermo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBANITA DOS PASSOS 

MÁXIMO - OAB:41700

 Autos nº. 4632-21/2016 – Cód. 222923 Em fl.198, o Ministério Público 

manifesta pela regressão ao regime fechado, ante a prática de falta grave, 

bem como não havendo anuência para que o reeducando cumpra pena na 

Comarca de Goiânia-GO, requer a promoção do recambiamento do mesmo, 

e ainda, a atualização do cálculo de pena, alterando a data-base para a 

progressão, como sendo a data da prisão. Em fl.199, o MM Juiz da 1ª Vara 

de Precatórias da Comarca de Goiânia-GO, reiterou o pedido de 

recambiamento do reeducando Lucas Henrique Silva Salermo. Ante ofício 

de fl.199, oficie-se à SEJUDH, com urgência, para que providencie a 

transferência do reeducando Lucas Henrique Silva Salermo para esta 

Comarca, no prazo de até 20 (vinte) dias. Com a transferência, 

requisite-se a apresentação do reeducando neste juízo para fins de 

realização de audiência de justificação. Intime-se. Cumpra-se com a 

máxima urgência por se tratar de réu preso. Barra do Garças/MT, 02 de 

outubro de 2018. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira 

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 161479 Nr: 2364-33.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aline Rogina Bernardino Santos, Divino 

Joaquim da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

FABIANA SILVA DOS SANTOS OLIVEIRA - OAB:MT 17.197, Ricardo 

Borges Leão Júnior - OAB:19.113, Sara Costa de oliveira - 

OAB:OAB/MT 18.587, Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT, Willian Gonçalves Lino de Oliveira - OAB:20511

 Conforme legislação processual e nos termos da CNCG, impulsiono estes 

autos, para que se proceda, via DJE, à intimação do(a, s) advogado(a, s) 

do(a, s) acusado (a, s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar(em) 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 288682 Nr: 12245-24.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonatan de Lima Marciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão Autos nº 288682 2. Dispositivo a) Expeça-se Alvará de 

autorização para cumprimento da pena em regime semiaberto em favor do 

reeducando Jhonatan de Lima Marciel; b) Intime-se o reeducando para 

cumprir as condições supramencionadas, sob pena de regressão de 

regime; c) Elabore-se novo cálculo de pena retificando-se a pena para: 

“07 (sete) anos, e 17 (dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, no delito tipificado 

no art. 157, incisos I e II, do CP, e 01 (um) ano, de reclusão, no delito 

tipificado art. 288, caput, do CP, em regime semiaberto”, conforme acórdão 

de fls.47/55. d) Com o cálculo de liquidação de pena, vistas ao Ministério 

Público e a Defesa; e) Não havendo impugnação, remeta-se cópia do 

cálculo de pena ao reeducando, nos termos do art. 41, inciso XVI, da Lei 

nº 7.210/84. f) Com o trânsito em julgado do acórdão de fls.47/55, 

expeça-se guia definitiva; g) Cumpra-se. Barra do Garças, 02.10.2018 

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira Juíza de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 259193 Nr: 12330-44.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonatan Batista Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA DOS 

SANTOS NEVES - OAB:MT20056/O, João Rodrigues de Souza - 
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OAB:MT 5.876

 Conforme legislação processual e nos termos da CNCG, impulsiono estes 

autos, para que se proceda, via DJE, à intimação do(a, s) advogado(a, s) 

do(a, s) acusado (a, s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar(em) 

alegações finais.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 263695 Nr: 15301-02.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Henrique Oliveira de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Maria Fonseca S. 

Lira - OAB:MT-16.656

 Vistos em correição.

1. A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

elementos de convicção que permitam absolver sumariamente o(a)(s) 

réu(s) (artigo 397, do Código de Processo Penal).

2. Designo o dia 30 /01 /2019, às 15:00 horas, para a audiência de 

instrução e julgamento (horário oficial de Cuiabá/MT).

3. 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.

4. 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).

5. 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).

6. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta precatória, com prazo de 30 

(dez) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) “de fora”.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 285447 Nr: 10348-58.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pawiri Aboodi Tseredze

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Vistos em correição.

Ante o teor da petição de fls. 82/83, defiro o pedido formulado pela 

Defensoria Pública.

Intime-se o causídico Dr. Reinaldo Leite de Oliveira, para que apresente 

resposta à acusação ao denunciado, no prazo legal.

 Assim, decorrido o prazo legal para apresentação de defesa sem isso, 

intime-se a Defensoria Pública para que apresente defesa em favor do 

réu, em prazo legal.

INTIME-SE E SE CUMPRA, COM A MÁXIMA URGÊNCIA POR SE TRATAR DE 

PROCESSO COM RÉU PRESO.

Barra do Garças/MT, 02 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.: 203949 Nr: 6051-13.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Impulsiono os presentes autos para proceder à intimação do advogado do 

acusado para que, no prazo legal, apresente as razões da apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 185435 Nr: 6634-32.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Soares de Souza

 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

 Vistos, em correição.

1. Recebo a apelação interposta pela defesa (CPP, art. 593), uma vez que 

já foi apresentada as razões pelo apelante.

2. Oferecidas (CPP, art. 600), ao Ministério Público para contrarrazoar.

3. Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 72666 Nr: 5893-36.2007.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roldrigo Queiroz de Oliveira 

- OAB:MT 13.284-O

 Vistos em correição.

Gedeão Rodrigues dos Santos foi denunciado como incursos na pena do 

art. 155, caput, do Código Penal.

Após regular tramitação da ação penal, o acusado foi condenado à pena 

de 01 (um) ano de reclusão (fls. 170/172-v), cuja sentença transitou em 

julgado para a acusação em 17.01.2014.

 É o relato.

 Decido.

Analisando os autos constato que não mais subsiste razão para o 

prosseguimento da presente ação, uma vez que já operou a prescrição da 

pretensão executória da pena aplicada ao condenado, nos moldes do art. 

109, V, do Código Penal.

 Destarte, o prazo da prescrição da pretensão executória, no presente 

caso, é de 04 (quatro) anos, em consonância com o art. 109, inciso V, do 

CP, inexistindo quaisquer causas interruptivas ou suspensivas dos 

mesmos até a presente data.

Pelo exposto, necessário se faz o reconhecimento, como de fato 

reconheço, da prescrição da pretensão executória e a consequente 

extinção da pena imposta ao condenado Gedeão Rodrigues dos Santos 

uma vez que já se passaram mais de 04 (quatro) anos do trânsito em 

julgado da sentença sem que se tenha iniciado o cumprimento da pena.

Proceda-se com a baixa e recolhimento do mandado de prisão em aberto.

P. R. I. C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010230-14.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE (ADVOGADO(A))

WESLEY BARBOSA VITORIA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))
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INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar acerca do comprovante 

de deposito juntado nos autos pela parte executada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Em caso de concordancia, deverá informar os dados 

bancários para transferencia.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010355-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILCIMAR RIBEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

MARIO TAKATSUKA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELO CONSTRUTORA JOSE RONALDO VIDAL (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestando acerca da certidao do Sr Oficial 

de Justiça, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001465-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA BARBACENA SILVA NETO (REQUERENTE)

ANDRE LUIS RICARDO BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012401-41.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (EXEQUENTE)

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALLES MENEZES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar acerca da certidão do 

Oficial de Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011006-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CILEZIA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTEME RODRIGUES ALVES DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a)(s), para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre o 

valor depositado nos autos (Id 10159626), requerendo o que entender de 

direito, bem como, nos termos do r. despacho (Id 14338951), 

manifestar-se acerca do cumprimento integral do valor devido, sob pena 

de extinção do feito pelo pagamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001800-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU (ADVOGADO(A))

IRENE VIEIRA DE BASTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL CANELA DE CAMARGO (REQUERIDO)

GABRIEL GONCALVES DOS REIS (ADVOGADO(A))

 

1. Cuida-se de embargos à execução manejos por Rafael Canela de 

Camargo, em desfavor de Irene Vieira de Bastos, postulando pela nulidade 

do coeficiente da cláusula 15ª do contrato de locação, bem como seja 

declarado indevido o pagamento de 1 (um) mês de aluguel. 2. De saída, 

convém destacar que os embargos à execução merece parcialmente 

provimento. Explico. 3. A Lei 8.245/1991, prevê de forma detalhada as 

características que circulam o contrato de locação, como estipulando 

prazos, sublocações, locações residências, comerciais, entre outras. Com 

efeito, a multa por abrupta rescisão antecipada do negócio jurídico está 

regulada pelo art. 4°, da indigitada lei, in verbis: Art. 4°. Durante o prazo 

estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o 

imóvel alugado. Com exceção ao que estipula o §2° do art. 54-A, o 

locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando a multa pactuada, 

proporcional ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a 

que for judicialmente estipulada. (Redação dada pela Lei n° 12.744, de 

2012). Parágrafo único. O locatário ficará dispensado da multa se a 

devolução do imóvel decorrer de transferência, pelo seu empregador, 

privado ou público, para prestar serviços em localidades diversas daquela 

do início do contrato, e se notificar, por escrito, o locador com prazo de, 

no mínimo, trinta dias de antecedência. 4. É nítido que a lei não determina 

percentual a ser aplicado em caso de rescisão antecipada, muito menos 

estipula que o seja com base em um número de aluguéis, de tal sorte que 

não se pode olvidar que por vezes o locatário é submetido a pagamentos 

indevidos. Conveniente registrar que como toda relação comercial, a 

locação de imóveis deve seguir parâmetros favoráveis a ambas as partes, 

pois o locador possui o direito de ser protegido acaso o locatário 

descumpra o contrato, bem como o locatário não pode ser vinculado a um 

contrato que lhe gere transtornos insuperáveis caso lhe advenha um fato 

inesperado. 5. Outrossim, coadunando com o dispositivo legal alhures 

mencionado, o art. 413, do Código Civil, ordena que haja um equilíbrio na 

relação estabelecida entre as partes, de tal sorte que a multa deverá ser 

proporcional ao tempo que resta para o inquilino permanecer no imóvel. No 

caso dos autos, compreendo pueril a conduta do exequente em postular 

pela execução integral da multa, pois havia apenas e tão somente 02 

(dois) meses de contrato. Ora, não há razões plausíveis para o executado 

ter que pagar multa no importe de 03 (três) meses, sendo que para o 

termo final do contrato restavam apenas 02 (dois). 6. Destarte, se por um 

lado a cobrança da multa é garantida por lei, por outro a proporcionalidade 

na aplicação desta também o é. Em que pese o entendimento acima, a 

conduta do executado também não pode passar incólume, pois não 

notificou por escrito o locador da desocupação do imóvel, devendo, 

portanto arcar com a multa contratual de forma proporcional. 7. No que se 

refere a inadimplência do aluguel do mês de agosto, verifica-se do recibo 

e do comprovante de pagamento juntados pela parte executada que foi 

devidamente amortizado, razão pela qual deve ser declarado inexigível. 8. 

Por todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido aviado 

nos embargos orquestrados pela parte requerida/embargante, para 

REDUZIR a multa contratual, estipulando-a na razão de R$710,00 

(setecentos e dez reais), bem como DECLARAR devidamente amortizado 

o aluguel referente ao mês de agosto de ano de 2017. 9. No que tange a 

cobrança do IPTU, infiro que tal exigência não está contida na inicial, de tal 

sorte que NÃO CONHEÇO do aludido pedido inserto na peça de 

redarguição dos embargos à execução. 10.Tendo em vista o fato do 

recurso contra o presente julgado não possuir efeito suspensivo, nos 

termos do artigo 43 da Lei 9.099/1995, seria possível a imediata expedição 

de alvará em prol da parte exequente para transferência dos valores 

disponíveis no feito, contudo o valor debatido reclama caução idônea para 

tanto, eis porque deverá a parte exequente/embargada prestá-lo caso 

deseje realizar o levantamento. 11.Após o trânsito em julgado, competirá à 

parte requerente/embargada apresentar cálculo atualizado da dívida. 12. 

P.R.I. 13. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012668-13.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ITAMAR PAES ANANIAS (REQUERENTE)

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA (REQUERIDO)

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI (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$ 240,18 (duzentos e quarenta reais e dezoito 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
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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: 8012670-80.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CERQUEIRA AMORIM (REQUERENTE)

EDMAR COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (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$ 176,00 (cento e setenta e seis reais), 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 ink: 

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: 1000659-70.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

KATIANE MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012677-72.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JEAN CARLOS DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (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$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e seis 

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 

d e  i n t e r n e t  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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000626-80.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (EXEQUENTE)

FABIANO XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar acerca da certidão do 

Oficial de Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012676-87.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO ROSA DE AQUINO (REQUERENTE)

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (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$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e seis 

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 

d e  i n t e r n e t  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: 1001748-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA LOPES BOTELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA (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 defeito na prestação de serviço. Pede danos morais. Em 

contestação, a requerida, em síntese, alegou que o autor não fez prova 

dos danos, e que as ações não passaram de mero aborrecimento. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 
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feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que não há necessidade de produção de prova em audiência. Tenho que 

analisando detidamente os autos, tenho que razão não assiste ao 

promovente. O (a) autor (a) alega defeito na prestação do serviço, mas 

não junta documentos que evidenciam sua formula. Não foi juntado 

comprovante de negativação. Não faz especificações em sua peça de 

que fatores teriam abalado o patrimônio subjetivo do autor, e na parte 

material não demonstra com provas nenhum prejuízo. Não traz nenhuma 

prova também que tenha tentado resolver a questão de forma 

administrativa. 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, 27 de Julho de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001510-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

ALLFLEX PEREIRA DE DEUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (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$ 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: 1001875-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

PATRICIA ELAINE COELHO SALVINO (REQUERENTE)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (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: 1001879-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

KALEBE FERNANDO NOGUEIRA SILVA (REQUERENTE)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (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: 1001927-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IEDA LUIZA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

AGNALDO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (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: 1001902-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO 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: 1000814-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA GOMES DA COSTA (REQUERENTE)

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

RAFAEL FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

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

Jacó Carlos Silva Coelho (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 Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 
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qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de indenização proposta pelo 

promovente em face da (s) promovida (s), onde a parte autora alega em 

síntese que houve defeito na prestação do serviço por parte da requerida, 

apontando que adquiriu produto defeituoso. Solicita ainda danos morais e 

materiais. Em contestação a (s) requerida(s), em síntese, alegam 

ilegitimidade passiva e ausência de danos materiais indenizáveis. Refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Pois bem. Definida estas questões precisamos 

examinar dentre as provas do caderno processual e argumentos a 

configuração do ato ilícito, do nexo de causalidade e a comprovação do 

dano. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. A parte 

autora comprova satisfatoriamente a compra do produto e a apresentação 

de defeito. A (s) ré(s), por sua vez, não trouxe(ram) elementos de prova 

que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou 

por meio de qualquer documento hábil a inexistência de sua 

responsabilidade. Logo, existindo um lastro probatório suficiente pela parte 

autora, e a mingua de outros documentos que isentem a requerida, tenho 

que o defeito na prestação de serviço deve ser reparado. Referente aos 

danos materiais, tenho que devem ser fixados no valor da compra, que de 

acordo com comprovante dos autos foi a monta de R$ 49,90 (quarenta e 

nove reais e noventa centavos). Assim ficam definidos a esta patamar. 

Sobre os danos morais, em vista do evidente defeito na prestação do 

serviço, o que é um ilícito consumerista, entendo que devem ser 

procedidos. Neste passo, temos que o substantivo 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 a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, acessando 

especialmente a parte educativa e compensatória da natureza do dano 

moral. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 

489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar defeito na prestação de 

serviço. b) condenar a promovida a pagar à parte autora, em razão do ato 

ilícito consumerista cometido, a quantia de R$ 49,90 (quarenta e nove reais 

e noventa centavos), a título de dano material, devidamente atualizado pelo 

INPC desde o desembolso e com juros de 1% a partir da citação válida. c) 

condenar as promovidas a pagarem, solidariamente, a pagar à parte 

autora, em razão do ato ilícito consumerista cometido, a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, devidamente atualizado 

desde o arbitramento, na forma da Sumula 362 do 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, 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, 

31 de Agosto de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-07.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

FABIO DIAS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002064-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS FERREIRA VALES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DE OLIVEIRA 25038427120 (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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011071-43.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HEMMALYNE AIRES SIRQUEIRA GUESSER (EXECUTADO)

 

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

Processo Número: 1000820-80.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

JOAO BOSCO GOMES SANTIAGO (REQUERENTE)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

14/11/2018, às 13h20min (MT), no Juizado Especial de Barra do Garças - 

MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000810-36.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BATISTA BEZERRA MELO (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

14/11/2018, às 14h (MT), no Juizado Especial de Barra do Garças - MT, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011141-26.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))
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JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

VALTER AUGUSTO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001033-86.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR SEIXAS VASCONCELOS (EXECUTADO)

 

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

Processo Número: 1000902-14.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES (ADVOGADO(A))

VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARCIENE BORGES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MEDBARRA SERVICOS HOSPITALARES LTDA - EPP (REQUERIDO)

UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

HOSPITAL CRISTO REDENTOR LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

14/11/2018, às 14h20min (MT), no Juizado Especial de Barra do Garças - 

MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000902-14.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES (ADVOGADO(A))

VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARCIENE BORGES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MEDBARRA SERVICOS HOSPITALARES LTDA - EPP (REQUERIDO)

UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

HOSPITAL CRISTO REDENTOR LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação em relação às parte 

requeridas Hospital Cristo Redentor Ltda – EPP e Unimed Barra do Garças 

Cooperativa de Trabalho Médico, designada para o dia 14/11/2018, às 

14h20min (MT), no Juizado Especial de Barra do Garças - MT, sob pena de 

revelia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001042-48.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BUENO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

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: 1001312-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIANA PRISCIA BENTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

1- INTIME-SE a parte autora para que se manifeste no prazo de 10 (dez) 

dias sob pena de extinção. 2- Ultrapassado o aludido prazo, faça 

conclusos. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001053-77.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO DIAS CAMPOS (EXECUTADO)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001047-70.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

SOUZA & NOLETO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA REGINA SOUSA GARCIA (EXECUTADO)

 

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

Processo Número: 1000066-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

CICERO AMBROSIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000066-41.2018.811.0004 Pólo ativo: CICERO AMBROSIO DA 

SILVA Pólo passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 
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ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

MORAL, em que a parte autora alega que teve lançado indevidamente seu 

nome nos órgãos de restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na 

contestação, a Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porém 

não apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, 

como contrato assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, 

restando configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado CLARO S.A.. a pagar a 

quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de indenização por danos 

morais ocasionados ao Reclamante CICERO AMBROSIO DA SILVA valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a relação 

jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001034-71.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA BARROS DA SILVA (EXECUTADO)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001035-56.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTHIAN VIANA CLAUDIO (EXECUTADO)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001048-55.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON DA SILVA BARROS (EXECUTADO)

POLLIANA DE CAMPOS MATOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 
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da Lei 13.105/2015.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001049-40.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FERNANDES DA SILVA (EXECUTADO)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001036-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DHAIANACIR OLIVEIRA COSTA (EXECUTADO)

 

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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010804-08.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU (ADVOGADO(A))

HERMES SANTANA VILELA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO EDER FURLAN FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

IOCHIDA & UENO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que apresente contrarrazões aos 

Embargos de Declaração interpostos nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 249026 Nr: 5559-50.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Alves Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA DE SOUSA NOBRE - 

OAB:MG 136.343, Larissa Mariano de Castro Silva - OAB:MT 19.349

 SENTENÇA

Código: 249026

Vistos.

1. Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado em 

desfavor de Gustavo Alves de Carvalho, visando apurar a eventual 

prática do crime uso de substância entorpecente (art. 28 da Lei 

nº11.343/2006), fato ocorrido em 15.03.2017.

2. Aprioristicamente, é fundamental frisar, que na data dos fatos o autor 

em voga encontrava-se com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, 

razão pela qual o lapso temporal da prescrição se reduz pela metade, 

operando-se em 01 anos, – consoante dicção do artigo 115 do Código 

Penal – resultando na consequente prescrição do fato típico em apreço, 

vez que pela inércia e ineficiência do Estado em agir dentro do período 

máximo que lhe é facultado pelo ordenamento jurídico nacional, perdeu 

este a pretensão punitiva que lhe cabia.

3. Isto posto e observando a combinação dos artigos 107, IV,109, V e 115, 

todos do Código Penal, DECLARO, com arrimo no artigo 61 do CPP, c/c art. 

92 da Lei 9.099/1995, extinta a punibilidade do fato sub judice.

 4. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

 5. Sem custas, em conformidade com os artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/1995.

 6. Expeça-se o necessário.

7. Intime-se.

8. Registre-se.

9. Intime-se o Ministério Público.

 10. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 06 de setembro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-05.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILIANS DOS REIS RODRIGUES (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de 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) conforme certificado nos autos, 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), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001811-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES ALVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de 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) conforme certificado nos autos, 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), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010940-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

JACK MARCIO MARIA ZIMMERMANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ADRIANA MARTA OLIVEIRA AGUIAR (TERCEIRO INTERESSADO)

SONIA MARIA COROADINHO MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto 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) conforme o art. 183 do CPC, tendo sido 

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 a recorrente tem sua isenção garantida 

conforme § 1° do art. 1.007 do códex processual civil, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu feito devolutivo. 2- Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou contrarrazões aos autos, remetam-se os 

autos a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000927-27.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDIMAR VIEIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Presentes os requisitos do art. 916 do Código de Processo Civil, DEFIRO 

o pedido de parcelamento do débito e, por conseguinte, suspendo o 

processo de execução para que a parte executada cumpra 

voluntariamente a obrigação, nos termos do que determina o § 3º do 

referido artigo. 2- Diante do pagamento parcial da dívida, o(a) advogado(a) 

da parte exeqüente requereu à transferência do numerário para conta 

bancária por ele(a) indicada. 3- Intime-se a parte exequente para que se 

manifeste, apresentando os dados bancários para transferência dos 

valores já depositados. 4- Decorrido o prazo do parcelamento, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do 

cumprimento integral do valor devido, sob pena de extinção do feito pelo 

pagamento. 5- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012274-06.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS (ADVOGADO(A))

ADRIEL DE CAMPOS SILVEIRA (ADVOGADO(A))

RAFAEL MULLER CABRAL DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

FERNANDA GUIMARAES PIMENTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- 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. 2- Após faça os autos 

conclusos para despacho. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011324-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO DAVID SANTANA (REQUERENTE)

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (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.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001477-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MONTEIRO (AUTOR(A))

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON PINHEIRO DA COSTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Certidão Processo: 

1001477-50.2017.8.11.0006; Valor causa: $14,489.03; 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 que, na presente data, realizei a juntada de 

comprovante de envio de AR. , 19 de setembro de 2018 JOANA 

APARECIDA SILVA ASSUNCAO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: (65) 32111300

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001268-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ATILA SILVA GATTASS (ADVOGADO(A))

TEREZINHA RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CILENE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIANO RAMOS DOS SANTOS (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: 

1001268-81.2017.8.11.0006 REQUERENTE: TEREZINHA RAMOS DE 

OLIVEIRA, CILENE RAMOS DA SILVA INVENTARIADO: JOSE MARIANO 

RAMOS DOS SANTOS Vistos. Trata-se de Ação de Inventário dos bens 

deixados por José Mariano Ramos dos Santos. Compulsando detidamente, 

verifico que a inventariante informou o falecimento dos genitores do 

inventariado, com isso requereu a cumulação de inventários (fls. 97/98). 

Tendo em vista que os herdeiros dos falecidos são os mesmos, entendo 

que o inventário dos bens deste pode tramitar cumulativamente ao 

inventário dos bens de José dos Santos e Antonia Ramos dos Santos, 

considerando o que prescreve o art. 672 do CPC, in verbis: “Art. 672. É 

licita a cumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas 

diversas quando houver: I – identidade de pessoas entre as quais devam 

ser repartidos os bens; II – heranças deixadas pelos dois cônjuges ou 

companheiro (...)” Outrossim, ante a apresentação das primeiras 

declarações com a inclusão dos bens dos genitores falecidos ora inclusos 

no feito, cumpra-se integralmente a decisão de ID 4994989. Ademais, 

quanto ao pedido de prestação de contas do alvará judicial no momento 

das últimas declarações, defiro o pleito. Proceda-se com a retificação do 

polo passivo da demanda. Intime-se. Às providências. Cumpra-se. 

Cáceres, 2 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 191828 Nr: 9442-67.2015.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KERS, LFRS, PLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

191828 §!43=¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 9442-67.2015.811.0006

 ESPÉCIE: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: K. E. R. S. e L. F. R. S. e PATRICIA LEITE 

RODRIGUES

PARTE REQUERIDA: APARECIDO NASCIMENTO SANTOS

INTIMANDO(S): Aparecido Nascimento Santos, brasileiro, solteiro, portador 

do RG nº 1855229-3 órgão expedidor SSP/MT e CPF 039.192.751-52, 

nascido em 03/11/1986, filiação Vicente de Paula Santos Filho e Maria 

Benedita Auxiliadora do Nascimento.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/11/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 4.728,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de Ação de Alimentos proposta por K. E. 

R. S. e L. F. R. S, menores impúberes representadas por sua genitora 

Patricia Leite Rodrigues, em desfavor de Aparecido Nascimento Santos. 

Postula a autora a fixação da pensão alimentícia em valor não inferior a 

50% do salário mínimo do requerido, além das despesas extraordinárias, 

como remédios, matérias escolares, dentre outros gastos médicos. 

Recebida a inicial as fls. 13, este Juízo determinou o pagamento de 

alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo. O 

requerido foi devidamente citado às fls. 42, tendo apresentado 

contestação as fls. 44/48, oferecendo o valor de R$150,00 (cento e 

cinquenta reais) a título de alimentos. Às fls. 52 consta impugnação a 

contestação. Designada audiência para tentativa de conciliação, nesta 

oportunidade, o requerido não foi localizado, conforme fls. 86. Instado a 

manifestar-se, o representante do Ministério Público opina pela 

procedência dos pedidos formulados na inicial. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos de existência válida e 

regular da relação jurídica processual, passo ao exame do mérito. Apesar 

de ter apresentado contestação, o requerido mudou de endereço sem 

comunicar este Juízo, razão pela qual restou impossibilitada sua intimação 

para o presente ato. Entretanto, diante dos elementos já acostados aos 

autos, passo ao julgamento da lide. Nos termos do artigo 1.694 do Código 

Civil, comprovada a relação de parentesco, é devida a prestação 

alimentícia àqueles que dela necessitarem para seu sustento. Diante das 

circunstâncias fáticas do caso, entendo razoável a fixação de alimentos 

no montante de 32% (trinta e dois por cento) do salário mínimo atualmente 

correspondente a R$ 305,28 (trezentos e cinco reais e vinte e oito 

centavos), que deverão ser pagos até o dia 10 de cada mês, além de 

custear metade de eventuais gastos com medicamentos, tratamento 

médico e odontológico e custeio de material escolar. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o requerido ao pagamento 

de alimentos em favor de seus filhos K. E. R. S. e L. F. R. S. no valor de 

32% (trinta e dois por cento) do salário mínimo atualmente correspondente 

a R$ 305,28 (trezentos e cinco reais e vinte e oito centavos), que deverão 

ser depositados na conta da genitora das crianças até o dia 10 de cada 

mês, qual seja Caixa Econômica Federal, Agência 0870, Op. 013, Conta 

Poupança 0049399-9 de titularidade de Patricia Leite Rodrigues, além de 

custear metade de eventuais gastos com medicamentos, tratamento 

médico e odontológico e custeio de material escolar. Em consequência, 

julgo extinto o processo com exame de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários face a gratuidade 

da Justiça. Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Às 

Providências. Cumpra-se.

Eu, Eduardo Matsumoto Kitada, estagiário, digitei.

 Cáceres - MT, 2 de outubro de 2018.

Jackline Márcia Dias Tingo

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 91088 Nr: 6238-25.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLDS, RADS, EDS, ADS, RES, ADS, RdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR LOPES PIVA - 

OAB:9715-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE TELES 

TOUROUNOGLOU - OAB:20738/B MT, RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA 

SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou Artigo 335 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para INTIMAR O ADVOGADO do apelado a 

apresentar contrarrazões de apelação no prazo legal, como determinado 

as fls. 232.

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005436-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. V. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. V. (REQUERIDO)

O. D. S. V. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ALETHEA ASSUNCAO SANTOS PROCESSO n. 

1005436-92.2018.8.11.0006 Valor da causa: $954.00 ESPÉCIE: [Guarda]

->GUARDA (1420) POLO ATIVO: Nome: JOSE AMILTON VOLGARIN 

Endereço: RUA DOS GARIS, 172, CAVALHADA II, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 POLO PASSIVO: Nome: OSMAR DA SILVA VOLGARIN 

Endereço: RUA DOS GARIS, 172, CAVALHADA II, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Nome: ELIZABETE DA SILVA VOLGARIN Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO 

ELIZABETE DA SILVA VOLGARIN 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: Trata-se 

de Ação de Guarda proposta por Jose Amilton Volgarin em desfavor de 

Osmar da Silva Volgarin e Elizabete da Silva Ramos, em favor da criança 

Sabrina da Silva Volgarin, fruto de relacionamento amoroso havido entre 

os requeridos. DECISÃO: Vistos etc. Trata-se de Ação de Guarda 

proposta por Jose Amilton Volgarin em desfavor de Osmar da Silva 

Volgarin e Elizabete da Silva Ramos, todos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe. Narra a parte autora, em síntese, que é avô paterno da 

criança Sabrina da Silva Volgarin, fruto de relacionamento amoroso havido 

entre os requeridos. Narra, ainda, que o requerido possui profissão que o 

impede de se responsabilizar pelos cuidados da criança e que a requerida 

não possui residência fixa em razão de problemas com drogas. Afirma, 

por fim, que juntamente com sua esposa exercem a guarda fática da 

criança e que propôs a presente demanda para obter judicialmente a 

guarda de sua neta, posto que presta toda a assistência necessária para 

o desenvolvimento de Sabrina da Silva Volgarin. Dessa forma, requer a 

guarda de Sabrina da Silva Volgarin para poder representá-la nas 
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situações necessárias, bem como cuidar e zelar por seus interesses. Com 

a inicial vieram os documentos pertinentes. É o relatório. Decido. 

Processe-se em segredo de justiça. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o que 

dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Não 

obstante os argumentos apresentados pelo Requerente, verifico 

imperioso, quanto ao pedido liminar, resguardar o direito de apreciá-la 

após o decurso do prazo de resposta e da realização do estudo 

psicossocial, caso a tentativa de conciliação seja infrutífera. Diante disso, 

dentro do poder de cautela, entendo que deva ser oportunizado à parte 

contrária o direito a resposta, para, após, analisar o pedido liminar, não 

havendo qualquer ilegalidade ou abusividade em tal determinação, 

mormente porque a manifestação do réu pode ser imprescindível para 

desatar eventuais dúvidas na formação do convencimento acerca do 

pleito formulado. Cite-se o requerido Osmar da Silva Volgarin, no endereço 

constante na exordial, para querendo, contestar a presente ação, no 

prazo legal, com as advertências do art. 344 do Código de Processo Civil. 

Ademais, tendo em vista que em consulta ao sistema processual fora 

certificado nos autos físicos de adoção c/c destituição do poder familiar 

proposto neste juízo sob o código n.º 232872 que a requerida Elizabete da 

Silva Ramos se encontra em local incerto e não sabido, proceda-se à 

citação via edital. Após, decorrido o prazo, sem manifestação da parte 

requerida, vejo necessária a nomeação de curador especial. Assim, 

considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Novo Código 

de Processo Civil, nomeio-lhe desde já, curador especial, o NPJ/UNEMAT, 

que deverá ser intimado para apresentar contestação no prazo legal, 

ficando consignado que no exercício do múnus público não se aplica o 

ônus da impugnação especificada dos fatos, nos termos do parágrafo 

único do artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, 

contestação genérica. Deixo de designar audiência de conciliação ante a 

impossibilidade de localização da requerida Elizabete da Silva Ramos que, 

por consequência, restará infrutífera a tentativa de solução amigável. 

Intime-se a equipe multidisciplinar deste Juízo para realização de estudo 

psicossocial na residência do requerente e requerido Osmar da Silva 

Volgarin, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo de resposta e 

com a juntada do relatório psicossocial, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para manifestação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Cáceres, 3 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito 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, LUCELY BARROSO RAMSAY CAIXETA, digitei. Cáceres , 3 de 

outubro de 2018. JACKLINE MÁRCIA DIAS TINGO 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003892-69.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

LEONARDO CORREA (REPRESENTADO)

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: 

1003892-69.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição 

proposta pelo Ministério Público em favor de Maria Hernesta Mineiro que 

objetiva a interdição do idoso qualificado nos autos. Narra o Requerente, 

em síntese, que o idoso qualificado nos autos apresenta patologia que o 

impossibilita de reger sua vida de forma independente, uma vez que a sua 

saúde requer cuidados contínuos. Narra, ainda, que o idoso é residente do 

“Lar Servas de Maria”, situado neste município e em virtude de ser incapaz 

de reger seus próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a Sra. 

Maria Hernesta Mineiro, que prestará serviços à respectiva instituição, 

deseja se tornar curadora especial deste para prestar-lhe a assistência 

privada. Deste modo, requer liminarmente a interdição provisória, 

nomeando a Sra. Maria Hernesta Mineiro para o múnus de Curadora, 

sendo ao final confirmada a tutela postulada. É o relatório. Decido. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Não obstante os argumentos apresentados pelo 

requerente, verifico imperioso, quanto ao pedido de liminar, resguardar o 

direito de apreciá-la após o decurso do prazo de impugnação. Diante 

disso, dentro do poder de cautela, entendo que deva ser oportunizado à 

parte contrária o direito a resposta, para, após, analisar o pedido 

antecipatório, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade em tal 

determinação, mormente porque a manifestação do réu pode ser 

imprescindível para desatar eventuais dúvidas na formação do 

convencimento acerca do pleito formulado. Ademais, tendo em vista a 

existência de múltiplas ações visando a interdição dos idosos residentes 

no “Lar Servas de Maria”, designo inspeção judicial na referida instituição 

para o dia 05 de dezembro de 2018 às 15h00min, oportunidade em que 

será procedida a entrevista do requerido, devendo o mesmo ser citado, 

cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 

15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é facultado 

constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Decorrido o prazo de 

impugnação supramencionado e sem manifestação, desde já, nos termos 

do art. 752, §2º do CPC, nomeio como curador especial a Defensoria 

Pública, que deverá ser intimada para apresentar impugnação no prazo 

legal, ficando consignado que no exercício do múnus público não se aplica 

o ônus da impugnação especificada dos fatos, nos termos do parágrafo 

único do artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, 

contestação genérica. Em seguida, intime-se o Ministério Público para 

manifestação. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. 

Cumpra-se. Cáceres, 3 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003891-84.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

LILIAN MARIA MARQUES DA SILVA (REPRESENTADO)

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: 
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1003891-84.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição 

proposta pelo Ministério Público em favor de Maria Hernesta Mineiro que 

objetiva a interdição do idoso qualificado nos autos. Narra o Requerente, 

em síntese, que o idoso qualificado nos autos apresenta patologia que o 

impossibilita de reger sua vida de forma independente, uma vez que a sua 

saúde requer cuidados contínuos. Narra, ainda, que o idoso é residente do 

“Lar Servas de Maria”, situado neste município e em virtude de ser incapaz 

de reger seus próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a Sra. 

Maria Hernesta Mineiro, que prestará serviços à respectiva instituição, 

deseja se tornar curadora especial deste para prestar-lhe a assistência 

privada. Deste modo, requer liminarmente a interdição provisória, 

nomeando a Sra. Maria Hernesta Mineiro para o múnus de Curadora, 

sendo ao final confirmada a tutela postulada. É o relatório. Decido. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Não obstante os argumentos apresentados pelo 

requerente, verifico imperioso, quanto ao pedido de liminar, resguardar o 

direito de apreciá-la após o decurso do prazo de impugnação. Diante 

disso, dentro do poder de cautela, entendo que deva ser oportunizado à 

parte contrária o direito a resposta, para, após, analisar o pedido 

antecipatório, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade em tal 

determinação, mormente porque a manifestação do réu pode ser 

imprescindível para desatar eventuais dúvidas na formação do 

convencimento acerca do pleito formulado. Ademais, tendo em vista a 

existência de múltiplas ações visando a interdição dos idosos residentes 

no “Lar Servas de Maria”, designo inspeção judicial na referida instituição 

para o dia 05 de dezembro de 2018 às 15h00min, oportunidade em que 

será procedida a entrevista do requerido, devendo o mesmo ser citado, 

cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 

15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é facultado 

constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Decorrido o prazo de 

impugnação supramencionado e sem manifestação, desde já, nos termos 

do art. 752, §2º do CPC, nomeio como curador especial a Defensoria 

Pública, que deverá ser intimada para apresentar impugnação no prazo 

legal, ficando consignado que no exercício do múnus público não se aplica 

o ônus da impugnação especificada dos fatos, nos termos do parágrafo 

único do artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, 

contestação genérica. Em seguida, intime-se o Ministério Público para 

manifestação. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. 

Cumpra-se. Cáceres, 3 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003870-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

DIVINO GERALDO DA SILVA (REPRESENTADO)

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: 

1003870-11.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição 

proposta pelo Ministério Público em favor de Maria Hernesta Mineiro que 

objetiva a interdição do idoso qualificado nos autos. Narra o Requerente, 

em síntese, que o idoso qualificado nos autos apresenta patologia que o 

impossibilita de reger sua vida de forma independente, uma vez que a sua 

saúde requer cuidados contínuos. Narra, ainda, que o idoso é residente do 

“Lar Servas de Maria”, situado neste município e em virtude de ser incapaz 

de reger seus próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a Sra. 

Maria Hernesta Mineiro, que prestará serviços à respectiva instituição, 

deseja se tornar curadora especial deste para prestar-lhe a assistência 

privada. Deste modo, requer liminarmente a interdição provisória, 

nomeando a Sra. Maria Hernesta Mineiro para o múnus de Curadora, 

sendo ao final confirmada a tutela postulada. É o relatório. Decido. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Não obstante os argumentos apresentados pelo 

requerente, verifico imperioso, quanto ao pedido de liminar, resguardar o 

direito de apreciá-la após o decurso do prazo de impugnação. Diante 

disso, dentro do poder de cautela, entendo que deva ser oportunizado à 

parte contrária o direito a resposta, para, após, analisar o pedido 

antecipatório, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade em tal 

determinação, mormente porque a manifestação do réu pode ser 

imprescindível para desatar eventuais dúvidas na formação do 

convencimento acerca do pleito formulado. Ademais, tendo em vista a 

existência de múltiplas ações visando a interdição dos idosos residentes 

no “Lar Servas de Maria”, designo inspeção judicial na referida instituição 

para o dia 05 de dezembro de 2018 às 15h00min, oportunidade em que 

será procedida a entrevista do requerido, devendo o mesmo ser citado, 

cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 

15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é facultado 

constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Decorrido o prazo de 

impugnação supramencionado e sem manifestação, desde já, nos termos 

do art. 752, §2º do CPC, nomeio como curador especial a Defensoria 

Pública, que deverá ser intimada para apresentar impugnação no prazo 

legal, ficando consignado que no exercício do múnus público não se aplica 

o ônus da impugnação especificada dos fatos, nos termos do parágrafo 

único do artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, 

contestação genérica. Em seguida, intime-se o Ministério Público para 

manifestação. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. 

Cumpra-se. Cáceres, 3 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003869-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

FELIX SANTANA DE LIMA (REPRESENTADO)

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: 

1003869-26.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição 

proposta pelo Ministério Público em favor de Maria Hernesta Mineiro que 

objetiva a interdição do idoso qualificado nos autos. Narra o Requerente, 

em síntese, que o idoso qualificado nos autos apresenta patologia que o 

impossibilita de reger sua vida de forma independente, uma vez que a sua 

saúde requer cuidados contínuos. Narra, ainda, que o idoso é residente do 

“Lar Servas de Maria”, situado neste município e em virtude de ser incapaz 

de reger seus próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a Sra. 

Maria Hernesta Mineiro, que prestará serviços à respectiva instituição, 

deseja se tornar curadora especial deste para prestar-lhe a assistência 

privada. Deste modo, requer liminarmente a interdição provisória, 

nomeando a Sra. Maria Hernesta Mineiro para o múnus de Curadora, 

sendo ao final confirmada a tutela postulada. É o relatório. Decido. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Não obstante os argumentos apresentados pelo 

requerente, verifico imperioso, quanto ao pedido de liminar, resguardar o 

direito de apreciá-la após o decurso do prazo de impugnação. Diante 

disso, dentro do poder de cautela, entendo que deva ser oportunizado à 

parte contrária o direito a resposta, para, após, analisar o pedido 

antecipatório, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade em tal 

determinação, mormente porque a manifestação do réu pode ser 

imprescindível para desatar eventuais dúvidas na formação do 

convencimento acerca do pleito formulado. Ademais, tendo em vista a 

existência de múltiplas ações visando a interdição dos idosos residentes 

no “Lar Servas de Maria”, designo inspeção judicial na referida instituição 

para o dia 05 de dezembro de 2018 às 15h00min, oportunidade em que 

será procedida a entrevista do requerido, devendo o mesmo ser citado, 

cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 

15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é facultado 

constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Decorrido o prazo de 

impugnação supramencionado e sem manifestação, desde já, nos termos 

do art. 752, §2º do CPC, nomeio como curador especial a Defensoria 

Pública, que deverá ser intimada para apresentar impugnação no prazo 

legal, ficando consignado que no exercício do múnus público não se aplica 

o ônus da impugnação especificada dos fatos, nos termos do parágrafo 

único do artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, 
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contestação genérica. Em seguida, intime-se o Ministério Público para 

manifestação. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. 

Cumpra-se. Cáceres, 3 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003872-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

SIMIAO SERAFIM DA SILVA (REPRESENTADO)

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: 

1003872-78.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição 

proposta pelo Ministério Público em favor de Maria Hernesta Mineiro que 

objetiva a interdição do idoso qualificado nos autos. Narra o Requerente, 

em síntese, que o idoso qualificado nos autos apresenta patologia que o 

impossibilita de reger sua vida de forma independente, uma vez que a sua 

saúde requer cuidados contínuos. Narra, ainda, que o idoso é residente do 

“Lar Servas de Maria”, situado neste município e em virtude de ser incapaz 

de reger seus próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a Sra. 

Maria Hernesta Mineiro, que prestará serviços à respectiva instituição, 

deseja se tornar curadora especial deste para prestar-lhe a assistência 

privada. Deste modo, requer liminarmente a interdição provisória, 

nomeando a Sra. Maria Hernesta Mineiro para o múnus de Curadora, 

sendo ao final confirmada a tutela postulada. É o relatório. Decido. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Não obstante os argumentos apresentados pelo 

requerente, verifico imperioso, quanto ao pedido de liminar, resguardar o 

direito de apreciá-la após o decurso do prazo de impugnação. Diante 

disso, dentro do poder de cautela, entendo que deva ser oportunizado à 

parte contrária o direito a resposta, para, após, analisar o pedido 

antecipatório, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade em tal 

determinação, mormente porque a manifestação do réu pode ser 

imprescindível para desatar eventuais dúvidas na formação do 

convencimento acerca do pleito formulado. Ademais, tendo em vista a 

existência de múltiplas ações visando a interdição dos idosos residentes 

no “Lar Servas de Maria”, designo inspeção judicial na referida instituição 

para o dia 05 de dezembro de 2018 às 15h00min, oportunidade em que 

será procedida a entrevista do requerido, devendo o mesmo ser citado, 

cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 

15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é facultado 

constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Decorrido o prazo de 

impugnação supramencionado e sem manifestação, desde já, nos termos 

do art. 752, §2º do CPC, nomeio como curador especial a Defensoria 

Pública, que deverá ser intimada para apresentar impugnação no prazo 

legal, ficando consignado que no exercício do múnus público não se aplica 

o ônus da impugnação especificada dos fatos, nos termos do parágrafo 

único do artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, 

contestação genérica. Em seguida, intime-se o Ministério Público para 

manifestação. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. 

Cumpra-se. Cáceres, 3 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003875-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

SEBASTIAO PEREIRA NETO (REPRESENTADO)

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: 

1003875-33.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição 

proposta pelo Ministério Público em favor de Maria Hernesta Mineiro que 

objetiva a interdição do idoso qualificado nos autos. Narra o Requerente, 

em síntese, que o idoso qualificado nos autos apresenta patologia que o 

impossibilita de reger sua vida de forma independente, uma vez que a sua 

saúde requer cuidados contínuos. Narra, ainda, que o idoso é residente do 

“Lar Servas de Maria”, situado neste município e em virtude de ser incapaz 

de reger seus próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a Sra. 

Maria Hernesta Mineiro, que prestará serviços à respectiva instituição, 

deseja se tornar curadora especial deste para prestar-lhe a assistência 

privada. Deste modo, requer liminarmente a interdição provisória, 

nomeando a Sra. Maria Hernesta Mineiro para o múnus de Curadora, 

sendo ao final confirmada a tutela postulada. É o relatório. Decido. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Não obstante os argumentos apresentados pelo 

requerente, verifico imperioso, quanto ao pedido de liminar, resguardar o 

direito de apreciá-la após o decurso do prazo de impugnação. Diante 

disso, dentro do poder de cautela, entendo que deva ser oportunizado à 

parte contrária o direito a resposta, para, após, analisar o pedido 

antecipatório, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade em tal 

determinação, mormente porque a manifestação do réu pode ser 

imprescindível para desatar eventuais dúvidas na formação do 

convencimento acerca do pleito formulado. Ademais, tendo em vista a 

existência de múltiplas ações visando a interdição dos idosos residentes 

no “Lar Servas de Maria”, designo inspeção judicial na referida instituição 

para o dia 05 de dezembro de 2018 às 15h00min, oportunidade em que 

será procedida a entrevista do requerido, devendo o mesmo ser citado, 

cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 

15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é facultado 

constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Decorrido o prazo de 

impugnação supramencionado e sem manifestação, desde já, nos termos 

do art. 752, §2º do CPC, nomeio como curador especial a Defensoria 

Pública, que deverá ser intimada para apresentar impugnação no prazo 

legal, ficando consignado que no exercício do múnus público não se aplica 

o ônus da impugnação especificada dos fatos, nos termos do parágrafo 

único do artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, 

contestação genérica. Em seguida, intime-se o Ministério Público para 

manifestação. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. 

Cumpra-se. Cáceres, 3 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003880-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MARIA MIGUELINA DE SOUZA MACIEL (REPRESENTADO)

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: 

1003880-55.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição 

proposta pelo Ministério Público em favor de Maria Hernesta Mineiro que 

objetiva a interdição do idoso qualificado nos autos. Narra o Requerente, 

em síntese, que o idoso qualificado nos autos apresenta patologia que o 

impossibilita de reger sua vida de forma independente, uma vez que a sua 

saúde requer cuidados contínuos. Narra, ainda, que o idoso é residente do 

“Lar Servas de Maria”, situado neste município e em virtude de ser incapaz 

de reger seus próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a Sra. 

Maria Hernesta Mineiro, que prestará serviços à respectiva instituição, 

deseja se tornar curadora especial deste para prestar-lhe a assistência 

privada. Deste modo, requer liminarmente a interdição provisória, 

nomeando a Sra. Maria Hernesta Mineiro para o múnus de Curadora, 

sendo ao final confirmada a tutela postulada. É o relatório. Decido. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Não obstante os argumentos apresentados pelo 

requerente, verifico imperioso, quanto ao pedido de liminar, resguardar o 

direito de apreciá-la após o decurso do prazo de impugnação. Diante 

disso, dentro do poder de cautela, entendo que deva ser oportunizado à 

parte contrária o direito a resposta, para, após, analisar o pedido 

antecipatório, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade em tal 

determinação, mormente porque a manifestação do réu pode ser 
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imprescindível para desatar eventuais dúvidas na formação do 

convencimento acerca do pleito formulado. Ademais, tendo em vista a 

existência de múltiplas ações visando a interdição dos idosos residentes 

no “Lar Servas de Maria”, designo inspeção judicial na referida instituição 

para o dia 05 de dezembro de 2018 às 15h00min, oportunidade em que 

será procedida a entrevista do requerido, devendo o mesmo ser citado, 

cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 

15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é facultado 

constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Decorrido o prazo de 

impugnação supramencionado e sem manifestação, desde já, nos termos 

do art. 752, §2º do CPC, nomeio como curador especial a Defensoria 

Pública, que deverá ser intimada para apresentar impugnação no prazo 

legal, ficando consignado que no exercício do múnus público não se aplica 

o ônus da impugnação especificada dos fatos, nos termos do parágrafo 

único do artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, 

contestação genérica. Em seguida, intime-se o Ministério Público para 

manifestação. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. 

Cumpra-se. Cáceres, 3 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003881-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MARGARIDA RODRIGUES DA SILVA (REPRESENTADO)

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: 

1003881-40.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição 

proposta pelo Ministério Público em favor de Maria Hernesta Mineiro que 

objetiva a interdição do idoso qualificado nos autos. Narra o Requerente, 

em síntese, que o idoso qualificado nos autos apresenta patologia que o 

impossibilita de reger sua vida de forma independente, uma vez que a sua 

saúde requer cuidados contínuos. Narra, ainda, que o idoso é residente do 

“Lar Servas de Maria”, situado neste município e em virtude de ser incapaz 

de reger seus próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a Sra. 

Maria Hernesta Mineiro, que prestará serviços à respectiva instituição, 

deseja se tornar curadora especial deste para prestar-lhe a assistência 

privada. Deste modo, requer liminarmente a interdição provisória, 

nomeando a Sra. Maria Hernesta Mineiro para o múnus de Curadora, 

sendo ao final confirmada a tutela postulada. É o relatório. Decido. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Não obstante os argumentos apresentados pelo 

requerente, verifico imperioso, quanto ao pedido de liminar, resguardar o 

direito de apreciá-la após o decurso do prazo de impugnação. Diante 

disso, dentro do poder de cautela, entendo que deva ser oportunizado à 

parte contrária o direito a resposta, para, após, analisar o pedido 

antecipatório, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade em tal 

determinação, mormente porque a manifestação do réu pode ser 

imprescindível para desatar eventuais dúvidas na formação do 

convencimento acerca do pleito formulado. Ademais, tendo em vista a 

existência de múltiplas ações visando a interdição dos idosos residentes 

no “Lar Servas de Maria”, designo inspeção judicial na referida instituição 

para o dia 05 de dezembro de 2018 às 15h00min, oportunidade em que 

será procedida a entrevista do requerido, devendo o mesmo ser citado, 

cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 

15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é facultado 

constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Decorrido o prazo de 

impugnação supramencionado e sem manifestação, desde já, nos termos 

do art. 752, §2º do CPC, nomeio como curador especial a Defensoria 

Pública, que deverá ser intimada para apresentar impugnação no prazo 

legal, ficando consignado que no exercício do múnus público não se aplica 

o ônus da impugnação especificada dos fatos, nos termos do parágrafo 

único do artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, 

contestação genérica. Em seguida, intime-se o Ministério Público para 

manifestação. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. 

Cumpra-se. Cáceres, 3 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003884-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MARCELINA DE OLIVEIRA (REPRESENTADO)

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: 

1003884-92.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição 

proposta pelo Ministério Público em favor de Maria Hernesta Mineiro que 

objetiva a interdição do idoso qualificado nos autos. Narra o Requerente, 

em síntese, que o idoso qualificado nos autos apresenta patologia que o 

impossibilita de reger sua vida de forma independente, uma vez que a sua 

saúde requer cuidados contínuos. Narra, ainda, que o idoso é residente do 

“Lar Servas de Maria”, situado neste município e em virtude de ser incapaz 

de reger seus próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a Sra. 

Maria Hernesta Mineiro, que prestará serviços à respectiva instituição, 

deseja se tornar curadora especial deste para prestar-lhe a assistência 

privada. Deste modo, requer liminarmente a interdição provisória, 

nomeando a Sra. Maria Hernesta Mineiro para o múnus de Curadora, 

sendo ao final confirmada a tutela postulada. É o relatório. Decido. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Não obstante os argumentos apresentados pelo 

requerente, verifico imperioso, quanto ao pedido de liminar, resguardar o 

direito de apreciá-la após o decurso do prazo de impugnação. Diante 

disso, dentro do poder de cautela, entendo que deva ser oportunizado à 

parte contrária o direito a resposta, para, após, analisar o pedido 

antecipatório, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade em tal 

determinação, mormente porque a manifestação do réu pode ser 

imprescindível para desatar eventuais dúvidas na formação do 

convencimento acerca do pleito formulado. Ademais, tendo em vista a 

existência de múltiplas ações visando a interdição dos idosos residentes 

no “Lar Servas de Maria”, designo inspeção judicial na referida instituição 

para o dia 05 de dezembro de 2018 às 15h00min, oportunidade em que 

será procedida a entrevista do requerido, devendo o mesmo ser citado, 

cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 

15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é facultado 

constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Decorrido o prazo de 

impugnação supramencionado e sem manifestação, desde já, nos termos 

do art. 752, §2º do CPC, nomeio como curador especial a Defensoria 

Pública, que deverá ser intimada para apresentar impugnação no prazo 

legal, ficando consignado que no exercício do múnus público não se aplica 

o ônus da impugnação especificada dos fatos, nos termos do parágrafo 

único do artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, 

contestação genérica. Em seguida, intime-se o Ministério Público para 

manifestação. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. 

Cumpra-se. Cáceres, 3 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003885-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MANOEL RAMOS DE ARRUDA (REPRESENTADO)

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: 

1003885-77.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição 

proposta pelo Ministério Público em favor de Maria Hernesta Mineiro que 

objetiva a interdição do idoso qualificado nos autos. Narra o Requerente, 

em síntese, que o idoso qualificado nos autos apresenta patologia que o 

impossibilita de reger sua vida de forma independente, uma vez que a sua 

saúde requer cuidados contínuos. Narra, ainda, que o idoso é residente do 

“Lar Servas de Maria”, situado neste município e em virtude de ser incapaz 
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de reger seus próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a Sra. 

Maria Hernesta Mineiro, que prestará serviços à respectiva instituição, 

deseja se tornar curadora especial deste para prestar-lhe a assistência 

privada. Deste modo, requer liminarmente a interdição provisória, 

nomeando a Sra. Maria Hernesta Mineiro para o múnus de Curadora, 

sendo ao final confirmada a tutela postulada. É o relatório. Decido. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Não obstante os argumentos apresentados pelo 

requerente, verifico imperioso, quanto ao pedido de liminar, resguardar o 

direito de apreciá-la após o decurso do prazo de impugnação. Diante 

disso, dentro do poder de cautela, entendo que deva ser oportunizado à 

parte contrária o direito a resposta, para, após, analisar o pedido 

antecipatório, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade em tal 

determinação, mormente porque a manifestação do réu pode ser 

imprescindível para desatar eventuais dúvidas na formação do 

convencimento acerca do pleito formulado. Ademais, tendo em vista a 

existência de múltiplas ações visando a interdição dos idosos residentes 

no “Lar Servas de Maria”, designo inspeção judicial na referida instituição 

para o dia 05 de dezembro de 2018 às 15h00min, oportunidade em que 

será procedida a entrevista do requerido, devendo o mesmo ser citado, 

cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 

15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é facultado 

constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Decorrido o prazo de 

impugnação supramencionado e sem manifestação, desde já, nos termos 

do art. 752, §2º do CPC, nomeio como curador especial a Defensoria 

Pública, que deverá ser intimada para apresentar impugnação no prazo 

legal, ficando consignado que no exercício do múnus público não se aplica 

o ônus da impugnação especificada dos fatos, nos termos do parágrafo 

único do artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, 

contestação genérica. Em seguida, intime-se o Ministério Público para 

manifestação. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. 

Cumpra-se. Cáceres, 3 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003890-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MALVIA FRANCISCA DA SILVA (REPRESENTADO)

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: 

1003890-02.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição 

proposta pelo Ministério Público em favor de Maria Hernesta Mineiro que 

objetiva a interdição do idoso qualificado nos autos. Narra o Requerente, 

em síntese, que o idoso qualificado nos autos apresenta patologia que o 

impossibilita de reger sua vida de forma independente, uma vez que a sua 

saúde requer cuidados contínuos. Narra, ainda, que o idoso é residente do 

“Lar Servas de Maria”, situado neste município e em virtude de ser incapaz 

de reger seus próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a Sra. 

Maria Hernesta Mineiro, que prestará serviços à respectiva instituição, 

deseja se tornar curadora especial deste para prestar-lhe a assistência 

privada. Deste modo, requer liminarmente a interdição provisória, 

nomeando a Sra. Maria Hernesta Mineiro para o múnus de Curadora, 

sendo ao final confirmada a tutela postulada. É o relatório. Decido. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Não obstante os argumentos apresentados pelo 

requerente, verifico imperioso, quanto ao pedido de liminar, resguardar o 

direito de apreciá-la após o decurso do prazo de impugnação. Diante 

disso, dentro do poder de cautela, entendo que deva ser oportunizado à 

parte contrária o direito a resposta, para, após, analisar o pedido 

antecipatório, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade em tal 

determinação, mormente porque a manifestação do réu pode ser 

imprescindível para desatar eventuais dúvidas na formação do 

convencimento acerca do pleito formulado. Ademais, tendo em vista a 

existência de múltiplas ações visando a interdição dos idosos residentes 

no “Lar Servas de Maria”, designo inspeção judicial na referida instituição 

para o dia 05 de dezembro de 2018 às 15h00min, oportunidade em que 

será procedida a entrevista do requerido, devendo o mesmo ser citado, 

cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 

15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é facultado 

constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Decorrido o prazo de 

impugnação supramencionado e sem manifestação, desde já, nos termos 

do art. 752, §2º do CPC, nomeio como curador especial a Defensoria 

Pública, que deverá ser intimada para apresentar impugnação no prazo 

legal, ficando consignado que no exercício do múnus público não se aplica 

o ônus da impugnação especificada dos fatos, nos termos do parágrafo 

único do artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, 

contestação genérica. Em seguida, intime-se o Ministério Público para 

manifestação. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. 

Cumpra-se. Cáceres, 3 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003893-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

JULIO CEZAR (REPRESENTADO)

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: 

1003893-54.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição 

proposta pelo Ministério Público em favor de Maria Hernesta Mineiro que 

objetiva a interdição do idoso qualificado nos autos. Narra o Requerente, 

em síntese, que o idoso qualificado nos autos apresenta patologia que o 

impossibilita de reger sua vida de forma independente, uma vez que a sua 

saúde requer cuidados contínuos. Narra, ainda, que o idoso é residente do 

“Lar Servas de Maria”, situado neste município e em virtude de ser incapaz 

de reger seus próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a Sra. 

Maria Hernesta Mineiro, que prestará serviços à respectiva instituição, 

deseja se tornar curadora especial deste para prestar-lhe a assistência 

privada. Deste modo, requer liminarmente a interdição provisória, 

nomeando a Sra. Maria Hernesta Mineiro para o múnus de Curadora, 

sendo ao final confirmada a tutela postulada. É o relatório. Decido. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Não obstante os argumentos apresentados pelo 

requerente, verifico imperioso, quanto ao pedido de liminar, resguardar o 

direito de apreciá-la após o decurso do prazo de impugnação. Diante 

disso, dentro do poder de cautela, entendo que deva ser oportunizado à 

parte contrária o direito a resposta, para, após, analisar o pedido 

antecipatório, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade em tal 

determinação, mormente porque a manifestação do réu pode ser 

imprescindível para desatar eventuais dúvidas na formação do 

convencimento acerca do pleito formulado. Ademais, tendo em vista a 

existência de múltiplas ações visando a interdição dos idosos residentes 

no “Lar Servas de Maria”, designo inspeção judicial na referida instituição 

para o dia 05 de dezembro de 2018 às 15h00min, oportunidade em que 

será procedida a entrevista do requerido, devendo o mesmo ser citado, 

cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 

15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é facultado 

constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Decorrido o prazo de 

impugnação supramencionado e sem manifestação, desde já, nos termos 

do art. 752, §2º do CPC, nomeio como curador especial a Defensoria 

Pública, que deverá ser intimada para apresentar impugnação no prazo 

legal, ficando consignado que no exercício do múnus público não se aplica 

o ônus da impugnação especificada dos fatos, nos termos do parágrafo 

único do artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, 

contestação genérica. Em seguida, intime-se o Ministério Público para 

manifestação. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. 

Cumpra-se. Cáceres, 3 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003894-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

JOSE FRAGA DE OLIVEIRA (REPRESENTADO)

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: 

1003894-39.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição 

proposta pelo Ministério Público em favor de Maria Hernesta Mineiro que 

objetiva a interdição do idoso qualificado nos autos. Narra o Requerente, 

em síntese, que o idoso qualificado nos autos apresenta patologia que o 

impossibilita de reger sua vida de forma independente, uma vez que a sua 

saúde requer cuidados contínuos. Narra, ainda, que o idoso é residente do 

“Lar Servas de Maria”, situado neste município e em virtude de ser incapaz 

de reger seus próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a Sra. 

Maria Hernesta Mineiro, que prestará serviços à respectiva instituição, 

deseja se tornar curadora especial deste para prestar-lhe a assistência 

privada. Deste modo, requer liminarmente a interdição provisória, 

nomeando a Sra. Maria Hernesta Mineiro para o múnus de Curadora, 

sendo ao final confirmada a tutela postulada. É o relatório. Decido. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Não obstante os argumentos apresentados pelo 

requerente, verifico imperioso, quanto ao pedido de liminar, resguardar o 

direito de apreciá-la após o decurso do prazo de impugnação. Diante 

disso, dentro do poder de cautela, entendo que deva ser oportunizado à 

parte contrária o direito a resposta, para, após, analisar o pedido 

antecipatório, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade em tal 

determinação, mormente porque a manifestação do réu pode ser 

imprescindível para desatar eventuais dúvidas na formação do 

convencimento acerca do pleito formulado. Ademais, tendo em vista a 

existência de múltiplas ações visando a interdição dos idosos residentes 

no “Lar Servas de Maria”, designo inspeção judicial na referida instituição 

para o dia 05 de dezembro de 2018 às 15h00min, oportunidade em que 

será procedida a entrevista do requerido, devendo o mesmo ser citado, 

cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 

15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é facultado 

constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Decorrido o prazo de 

impugnação supramencionado e sem manifestação, desde já, nos termos 

do art. 752, §2º do CPC, nomeio como curador especial a Defensoria 

Pública, que deverá ser intimada para apresentar impugnação no prazo 

legal, ficando consignado que no exercício do múnus público não se aplica 

o ônus da impugnação especificada dos fatos, nos termos do parágrafo 

único do artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, 

contestação genérica. Em seguida, intime-se o Ministério Público para 

manifestação. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. 

Cumpra-se. Cáceres, 3 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003905-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

JOSE ANTONIO DOS SANTOS (REPRESENTADO)

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: 

1003905-68.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição 

proposta pelo Ministério Público em favor de Maria Hernesta Mineiro que 

objetiva a interdição do idoso qualificado nos autos. Narra o Requerente, 

em síntese, que o idoso qualificado nos autos apresenta patologia que o 

impossibilita de reger sua vida de forma independente, uma vez que a sua 

saúde requer cuidados contínuos. Narra, ainda, que o idoso é residente do 

“Lar Servas de Maria”, situado neste município e em virtude de ser incapaz 

de reger seus próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a Sra. 

Maria Hernesta Mineiro, que prestará serviços à respectiva instituição, 

deseja se tornar curadora especial deste para prestar-lhe a assistência 

privada. Deste modo, requer liminarmente a interdição provisória, 

nomeando a Sra. Maria Hernesta Mineiro para o múnus de Curadora, 

sendo ao final confirmada a tutela postulada. É o relatório. Decido. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Não obstante os argumentos apresentados pelo 

requerente, verifico imperioso, quanto ao pedido de liminar, resguardar o 

direito de apreciá-la após o decurso do prazo de impugnação. Diante 

disso, dentro do poder de cautela, entendo que deva ser oportunizado à 

parte contrária o direito a resposta, para, após, analisar o pedido 

antecipatório, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade em tal 

determinação, mormente porque a manifestação do réu pode ser 

imprescindível para desatar eventuais dúvidas na formação do 

convencimento acerca do pleito formulado. Ademais, tendo em vista a 

existência de múltiplas ações visando a interdição dos idosos residentes 

no “Lar Servas de Maria”, designo inspeção judicial na referida instituição 

para o dia 05 de dezembro de 2018 às 15h00min, oportunidade em que 

será procedida a entrevista do requerido, devendo o mesmo ser citado, 

cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 

15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é facultado 

constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Decorrido o prazo de 

impugnação supramencionado e sem manifestação, desde já, nos termos 

do art. 752, §2º do CPC, nomeio como curador especial a Defensoria 

Pública, que deverá ser intimada para apresentar impugnação no prazo 

legal, ficando consignado que no exercício do múnus público não se aplica 

o ônus da impugnação especificada dos fatos, nos termos do parágrafo 

único do artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, 

contestação genérica. Em seguida, intime-se o Ministério Público para 

manifestação. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. 

Cumpra-se. Cáceres, 3 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003906-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

JOAO MIRANDA MACHADO (REPRESENTADO)

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: 

1003906-53.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição 

proposta pelo Ministério Público em favor de Maria Hernesta Mineiro que 

objetiva a interdição do idoso qualificado nos autos. Narra o Requerente, 

em síntese, que o idoso qualificado nos autos apresenta patologia que o 

impossibilita de reger sua vida de forma independente, uma vez que a sua 

saúde requer cuidados contínuos. Narra, ainda, que o idoso é residente do 

“Lar Servas de Maria”, situado neste município e em virtude de ser incapaz 

de reger seus próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a Sra. 

Maria Hernesta Mineiro, que prestará serviços à respectiva instituição, 

deseja se tornar curadora especial deste para prestar-lhe a assistência 

privada. Deste modo, requer liminarmente a interdição provisória, 

nomeando a Sra. Maria Hernesta Mineiro para o múnus de Curadora, 

sendo ao final confirmada a tutela postulada. É o relatório. Decido. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Não obstante os argumentos apresentados pelo 

requerente, verifico imperioso, quanto ao pedido de liminar, resguardar o 

direito de apreciá-la após o decurso do prazo de impugnação. Diante 

disso, dentro do poder de cautela, entendo que deva ser oportunizado à 

parte contrária o direito a resposta, para, após, analisar o pedido 

antecipatório, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade em tal 

determinação, mormente porque a manifestação do réu pode ser 

imprescindível para desatar eventuais dúvidas na formação do 

convencimento acerca do pleito formulado. Ademais, tendo em vista a 

existência de múltiplas ações visando a interdição dos idosos residentes 

no “Lar Servas de Maria”, designo inspeção judicial na referida instituição 

para o dia 05 de dezembro de 2018 às 15h00min, oportunidade em que 

será procedida a entrevista do requerido, devendo o mesmo ser citado, 

cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 

15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é facultado 
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constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Decorrido o prazo de 

impugnação supramencionado e sem manifestação, desde já, nos termos 

do art. 752, §2º do CPC, nomeio como curador especial a Defensoria 

Pública, que deverá ser intimada para apresentar impugnação no prazo 

legal, ficando consignado que no exercício do múnus público não se aplica 

o ônus da impugnação especificada dos fatos, nos termos do parágrafo 

único do artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, 

contestação genérica. Em seguida, intime-se o Ministério Público para 

manifestação. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. 

Cumpra-se. Cáceres, 3 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003909-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

IRIA ANICETA DA CONCEICAO (REPRESENTADO)

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: 

1003909-08.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição 

proposta pelo Ministério Público em favor de Maria Hernesta Mineiro que 

objetiva a interdição do idoso qualificado nos autos. Narra o Requerente, 

em síntese, que o idoso qualificado nos autos apresenta patologia que o 

impossibilita de reger sua vida de forma independente, uma vez que a sua 

saúde requer cuidados contínuos. Narra, ainda, que o idoso é residente do 

“Lar Servas de Maria”, situado neste município e em virtude de ser incapaz 

de reger seus próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a Sra. 

Maria Hernesta Mineiro, que prestará serviços à respectiva instituição, 

deseja se tornar curadora especial deste para prestar-lhe a assistência 

privada. Deste modo, requer liminarmente a interdição provisória, 

nomeando a Sra. Maria Hernesta Mineiro para o múnus de Curadora, 

sendo ao final confirmada a tutela postulada. É o relatório. Decido. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Não obstante os argumentos apresentados pelo 

requerente, verifico imperioso, quanto ao pedido de liminar, resguardar o 

direito de apreciá-la após o decurso do prazo de impugnação. Diante 

disso, dentro do poder de cautela, entendo que deva ser oportunizado à 

parte contrária o direito a resposta, para, após, analisar o pedido 

antecipatório, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade em tal 

determinação, mormente porque a manifestação do réu pode ser 

imprescindível para desatar eventuais dúvidas na formação do 

convencimento acerca do pleito formulado. Ademais, tendo em vista a 

existência de múltiplas ações visando a interdição dos idosos residentes 

no “Lar Servas de Maria”, designo inspeção judicial na referida instituição 

para o dia 05 de dezembro de 2018 às 15h00min, oportunidade em que 

será procedida a entrevista do requerido, devendo o mesmo ser citado, 

cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 

15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é facultado 

constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Decorrido o prazo de 

impugnação supramencionado e sem manifestação, desde já, nos termos 

do art. 752, §2º do CPC, nomeio como curador especial a Defensoria 

Pública, que deverá ser intimada para apresentar impugnação no prazo 

legal, ficando consignado que no exercício do múnus público não se aplica 

o ônus da impugnação especificada dos fatos, nos termos do parágrafo 

único do artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, 

contestação genérica. Em seguida, intime-se o Ministério Público para 

manifestação. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. 

Cumpra-se. Cáceres, 3 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003911-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

GLORITA MILITINA DA SILVA (REPRESENTADO)

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: 

1003911-75.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição 

proposta pelo Ministério Público em favor de Maria Hernesta Mineiro que 

objetiva a interdição do idoso qualificado nos autos. Narra o Requerente, 

em síntese, que o idoso qualificado nos autos apresenta patologia que o 

impossibilita de reger sua vida de forma independente, uma vez que a sua 

saúde requer cuidados contínuos. Narra, ainda, que o idoso é residente do 

“Lar Servas de Maria”, situado neste município e em virtude de ser incapaz 

de reger seus próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a Sra. 

Maria Hernesta Mineiro, que prestará serviços à respectiva instituição, 

deseja se tornar curadora especial deste para prestar-lhe a assistência 

privada. Deste modo, requer liminarmente a interdição provisória, 

nomeando a Sra. Maria Hernesta Mineiro para o múnus de Curadora, 

sendo ao final confirmada a tutela postulada. É o relatório. Decido. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Não obstante os argumentos apresentados pelo 

requerente, verifico imperioso, quanto ao pedido de liminar, resguardar o 

direito de apreciá-la após o decurso do prazo de impugnação. Diante 

disso, dentro do poder de cautela, entendo que deva ser oportunizado à 

parte contrária o direito a resposta, para, após, analisar o pedido 

antecipatório, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade em tal 

determinação, mormente porque a manifestação do réu pode ser 

imprescindível para desatar eventuais dúvidas na formação do 

convencimento acerca do pleito formulado. Ademais, tendo em vista a 

existência de múltiplas ações visando a interdição dos idosos residentes 

no “Lar Servas de Maria”, designo inspeção judicial na referida instituição 

para o dia 05 de dezembro de 2018 às 15h00min, oportunidade em que 

será procedida a entrevista do requerido, devendo o mesmo ser citado, 

cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 

15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é facultado 

constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Decorrido o prazo de 

impugnação supramencionado e sem manifestação, desde já, nos termos 

do art. 752, §2º do CPC, nomeio como curador especial a Defensoria 

Pública, que deverá ser intimada para apresentar impugnação no prazo 

legal, ficando consignado que no exercício do múnus público não se aplica 

o ônus da impugnação especificada dos fatos, nos termos do parágrafo 

único do artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, 

contestação genérica. Em seguida, intime-se o Ministério Público para 

manifestação. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. 

Cumpra-se. Cáceres, 3 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003912-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

DORVALINA JANUARIA INOCENCIA (REPRESENTADO)

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: 

1003912-60.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição 

proposta pelo Ministério Público em favor de Maria Hernesta Mineiro que 

objetiva a interdição do idoso qualificado nos autos. Narra o Requerente, 

em síntese, que o idoso qualificado nos autos apresenta patologia que o 

impossibilita de reger sua vida de forma independente, uma vez que a sua 

saúde requer cuidados contínuos. Narra, ainda, que o idoso é residente do 

“Lar Servas de Maria”, situado neste município e em virtude de ser incapaz 

de reger seus próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a Sra. 

Maria Hernesta Mineiro, que prestará serviços à respectiva instituição, 

deseja se tornar curadora especial deste para prestar-lhe a assistência 

privada. Deste modo, requer liminarmente a interdição provisória, 

nomeando a Sra. Maria Hernesta Mineiro para o múnus de Curadora, 

sendo ao final confirmada a tutela postulada. É o relatório. Decido. 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 
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Processo Civil. Não obstante os argumentos apresentados pelo 

requerente, verifico imperioso, quanto ao pedido de liminar, resguardar o 

direito de apreciá-la após o decurso do prazo de impugnação. Diante 

disso, dentro do poder de cautela, entendo que deva ser oportunizado à 

parte contrária o direito a resposta, para, após, analisar o pedido 

antecipatório, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade em tal 

determinação, mormente porque a manifestação do réu pode ser 

imprescindível para desatar eventuais dúvidas na formação do 

convencimento acerca do pleito formulado. Ademais, tendo em vista a 

existência de múltiplas ações visando a interdição dos idosos residentes 

no “Lar Servas de Maria”, designo inspeção judicial na referida instituição 

para o dia 05 de dezembro de 2018 às 15h00min, oportunidade em que 

será procedida a entrevista do requerido, devendo o mesmo ser citado, 

cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 

15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é facultado 

constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Decorrido o prazo de 

impugnação supramencionado e sem manifestação, desde já, nos termos 

do art. 752, §2º do CPC, nomeio como curador especial a Defensoria 

Pública, que deverá ser intimada para apresentar impugnação no prazo 

legal, ficando consignado que no exercício do múnus público não se aplica 

o ônus da impugnação especificada dos fatos, nos termos do parágrafo 

único do artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, 

contestação genérica. Em seguida, intime-se o Ministério Público para 

manifestação. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. 

Cumpra-se. Cáceres, 3 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003914-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

CORINTHA PINHEIRO SARAVI (REPRESENTADO)

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: 

1003914-30.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição 

proposta pelo Ministério Público em favor de Maria Hernesta Mineiro que 

objetiva a interdição do idoso qualificado nos autos. Narra o Requerente, 

em síntese, que o idoso qualificado nos autos apresenta patologia que o 

impossibilita de reger sua vida de forma independente, uma vez que a sua 

saúde requer cuidados contínuos. Narra, ainda, que o idoso é residente do 

“Lar Servas de Maria”, situado neste município e em virtude de ser incapaz 

de reger seus próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a Sra. 

Maria Hernesta Mineiro, que prestará serviços à respectiva instituição, 

deseja se tornar curadora especial deste para prestar-lhe a assistência 

privada. Deste modo, requer liminarmente a interdição provisória, 

nomeando a Sra. Maria Hernesta Mineiro para o múnus de Curadora, 

sendo ao final confirmada a tutela postulada. É o relatório. Decido. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Não obstante os argumentos apresentados pelo 

requerente, verifico imperioso, quanto ao pedido de liminar, resguardar o 

direito de apreciá-la após o decurso do prazo de impugnação. Diante 

disso, dentro do poder de cautela, entendo que deva ser oportunizado à 

parte contrária o direito a resposta, para, após, analisar o pedido 

antecipatório, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade em tal 

determinação, mormente porque a manifestação do réu pode ser 

imprescindível para desatar eventuais dúvidas na formação do 

convencimento acerca do pleito formulado. Ademais, tendo em vista a 

existência de múltiplas ações visando a interdição dos idosos residentes 

no “Lar Servas de Maria”, designo inspeção judicial na referida instituição 

para o dia 05 de dezembro de 2018 às 15h00min, oportunidade em que 

será procedida a entrevista do requerido, devendo o mesmo ser citado, 

cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 

15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é facultado 

constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Decorrido o prazo de 

impugnação supramencionado e sem manifestação, desde já, nos termos 

do art. 752, §2º do CPC, nomeio como curador especial a Defensoria 

Pública, que deverá ser intimada para apresentar impugnação no prazo 

legal, ficando consignado que no exercício do múnus público não se aplica 

o ônus da impugnação especificada dos fatos, nos termos do parágrafo 

único do artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, 

contestação genérica. Em seguida, intime-se o Ministério Público para 

manifestação. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. 

Cumpra-se. Cáceres, 3 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003916-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

BERNADINO DO ESPIRITO SANTO (REPRESENTADO)

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: 

1003916-97.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição 

proposta pelo Ministério Público em favor de Maria Hernesta Mineiro que 

objetiva a interdição do idoso qualificado nos autos. Narra o Requerente, 

em síntese, que o idoso qualificado nos autos apresenta patologia que o 

impossibilita de reger sua vida de forma independente, uma vez que a sua 

saúde requer cuidados contínuos. Narra, ainda, que o idoso é residente do 

“Lar Servas de Maria”, situado neste município e em virtude de ser incapaz 

de reger seus próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a Sra. 

Maria Hernesta Mineiro, que prestará serviços à respectiva instituição, 

deseja se tornar curadora especial deste para prestar-lhe a assistência 

privada. Deste modo, requer liminarmente a interdição provisória, 

nomeando a Sra. Maria Hernesta Mineiro para o múnus de Curadora, 

sendo ao final confirmada a tutela postulada. É o relatório. Decido. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Não obstante os argumentos apresentados pelo 

requerente, verifico imperioso, quanto ao pedido de liminar, resguardar o 

direito de apreciá-la após o decurso do prazo de impugnação. Diante 

disso, dentro do poder de cautela, entendo que deva ser oportunizado à 

parte contrária o direito a resposta, para, após, analisar o pedido 

antecipatório, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade em tal 

determinação, mormente porque a manifestação do réu pode ser 

imprescindível para desatar eventuais dúvidas na formação do 

convencimento acerca do pleito formulado. Ademais, tendo em vista a 

existência de múltiplas ações visando a interdição dos idosos residentes 

no “Lar Servas de Maria”, designo inspeção judicial na referida instituição 

para o dia 05 de dezembro de 2018 às 15h00min, oportunidade em que 

será procedida a entrevista do requerido, devendo o mesmo ser citado, 

cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 

15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é facultado 

constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Decorrido o prazo de 

impugnação supramencionado e sem manifestação, desde já, nos termos 

do art. 752, §2º do CPC, nomeio como curador especial a Defensoria 

Pública, que deverá ser intimada para apresentar impugnação no prazo 

legal, ficando consignado que no exercício do múnus público não se aplica 

o ônus da impugnação especificada dos fatos, nos termos do parágrafo 

único do artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, 

contestação genérica. Em seguida, intime-se o Ministério Público para 

manifestação. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. 

Cumpra-se. Cáceres, 3 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003919-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

BENJAMIM RODRIGUES DE CARVALHO (REPRESENTADO)

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: 

1003919-52.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição 

proposta pelo Ministério Público em favor de Maria Hernesta Mineiro que 

objetiva a interdição do idoso qualificado nos autos. Narra o Requerente, 

em síntese, que o idoso qualificado nos autos apresenta patologia que o 

impossibilita de reger sua vida de forma independente, uma vez que a sua 

saúde requer cuidados contínuos. Narra, ainda, que o idoso é residente do 

“Lar Servas de Maria”, situado neste município e em virtude de ser incapaz 

de reger seus próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a Sra. 

Maria Hernesta Mineiro, que prestará serviços à respectiva instituição, 

deseja se tornar curadora especial deste para prestar-lhe a assistência 

privada. Deste modo, requer liminarmente a interdição provisória, 

nomeando a Sra. Maria Hernesta Mineiro para o múnus de Curadora, 

sendo ao final confirmada a tutela postulada. É o relatório. Decido. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Não obstante os argumentos apresentados pelo 

requerente, verifico imperioso, quanto ao pedido de liminar, resguardar o 

direito de apreciá-la após o decurso do prazo de impugnação. Diante 

disso, dentro do poder de cautela, entendo que deva ser oportunizado à 

parte contrária o direito a resposta, para, após, analisar o pedido 

antecipatório, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade em tal 

determinação, mormente porque a manifestação do réu pode ser 

imprescindível para desatar eventuais dúvidas na formação do 

convencimento acerca do pleito formulado. Ademais, tendo em vista a 

existência de múltiplas ações visando a interdição dos idosos residentes 

no “Lar Servas de Maria”, designo inspeção judicial na referida instituição 

para o dia 05 de dezembro de 2018 às 15h00min, oportunidade em que 

será procedida a entrevista do requerido, devendo o mesmo ser citado, 

cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 

15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é facultado 

constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Decorrido o prazo de 

impugnação supramencionado e sem manifestação, desde já, nos termos 

do art. 752, §2º do CPC, nomeio como curador especial a Defensoria 

Pública, que deverá ser intimada para apresentar impugnação no prazo 

legal, ficando consignado que no exercício do múnus público não se aplica 

o ônus da impugnação especificada dos fatos, nos termos do parágrafo 

único do artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, 

contestação genérica. Em seguida, intime-se o Ministério Público para 

manifestação. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. 

Cumpra-se. Cáceres, 3 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003920-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

BENEDITO VALDOMIRO DA SILVA (REPRESENTADO)

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: 

1003920-37.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição 

proposta pelo Ministério Público em favor de Maria Hernesta Mineiro que 

objetiva a interdição do idoso qualificado nos autos. Narra o Requerente, 

em síntese, que o idoso qualificado nos autos apresenta patologia que o 

impossibilita de reger sua vida de forma independente, uma vez que a sua 

saúde requer cuidados contínuos. Narra, ainda, que o idoso é residente do 

“Lar Servas de Maria”, situado neste município e em virtude de ser incapaz 

de reger seus próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a Sra. 

Maria Hernesta Mineiro, que prestará serviços à respectiva instituição, 

deseja se tornar curadora especial deste para prestar-lhe a assistência 

privada. Deste modo, requer liminarmente a interdição provisória, 

nomeando a Sra. Maria Hernesta Mineiro para o múnus de Curadora, 

sendo ao final confirmada a tutela postulada. É o relatório. Decido. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Não obstante os argumentos apresentados pelo 

requerente, verifico imperioso, quanto ao pedido de liminar, resguardar o 

direito de apreciá-la após o decurso do prazo de impugnação. Diante 

disso, dentro do poder de cautela, entendo que deva ser oportunizado à 

parte contrária o direito a resposta, para, após, analisar o pedido 

antecipatório, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade em tal 

determinação, mormente porque a manifestação do réu pode ser 

imprescindível para desatar eventuais dúvidas na formação do 

convencimento acerca do pleito formulado. Ademais, tendo em vista a 

existência de múltiplas ações visando a interdição dos idosos residentes 

no “Lar Servas de Maria”, designo inspeção judicial na referida instituição 

para o dia 05 de dezembro de 2018 às 15h00min, oportunidade em que 

será procedida a entrevista do requerido, devendo o mesmo ser citado, 

cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 

15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é facultado 

constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Decorrido o prazo de 

impugnação supramencionado e sem manifestação, desde já, nos termos 

do art. 752, §2º do CPC, nomeio como curador especial a Defensoria 

Pública, que deverá ser intimada para apresentar impugnação no prazo 

legal, ficando consignado que no exercício do múnus público não se aplica 

o ônus da impugnação especificada dos fatos, nos termos do parágrafo 

único do artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, 

contestação genérica. Em seguida, intime-se o Ministério Público para 

manifestação. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. 

Cumpra-se. Cáceres, 3 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003921-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

BENEDITO MANOEL DA SILVA (REPRESENTADO)

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: 

1003921-22.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição 

proposta pelo Ministério Público em favor de Maria Hernesta Mineiro que 

objetiva a interdição do idoso qualificado nos autos. Narra o Requerente, 

em síntese, que o idoso qualificado nos autos apresenta patologia que o 

impossibilita de reger sua vida de forma independente, uma vez que a sua 

saúde requer cuidados contínuos. Narra, ainda, que o idoso é residente do 

“Lar Servas de Maria”, situado neste município e em virtude de ser incapaz 

de reger seus próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a Sra. 

Maria Hernesta Mineiro, que prestará serviços à respectiva instituição, 

deseja se tornar curadora especial deste para prestar-lhe a assistência 

privada. Deste modo, requer liminarmente a interdição provisória, 

nomeando a Sra. Maria Hernesta Mineiro para o múnus de Curadora, 

sendo ao final confirmada a tutela postulada. É o relatório. Decido. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Não obstante os argumentos apresentados pelo 

requerente, verifico imperioso, quanto ao pedido de liminar, resguardar o 

direito de apreciá-la após o decurso do prazo de impugnação. Diante 

disso, dentro do poder de cautela, entendo que deva ser oportunizado à 

parte contrária o direito a resposta, para, após, analisar o pedido 

antecipatório, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade em tal 

determinação, mormente porque a manifestação do réu pode ser 

imprescindível para desatar eventuais dúvidas na formação do 

convencimento acerca do pleito formulado. Ademais, tendo em vista a 

existência de múltiplas ações visando a interdição dos idosos residentes 

no “Lar Servas de Maria”, designo inspeção judicial na referida instituição 

para o dia 05 de dezembro de 2018 às 15h00min, oportunidade em que 

será procedida a entrevista do requerido, devendo o mesmo ser citado, 

cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 

15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é facultado 

constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Decorrido o prazo de 

impugnação supramencionado e sem manifestação, desde já, nos termos 

do art. 752, §2º do CPC, nomeio como curador especial a Defensoria 

Pública, que deverá ser intimada para apresentar impugnação no prazo 

legal, ficando consignado que no exercício do múnus público não se aplica 

o ônus da impugnação especificada dos fatos, nos termos do parágrafo 

único do artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, 

contestação genérica. Em seguida, intime-se o Ministério Público para 
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manifestação. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. 

Cumpra-se. Cáceres, 3 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003922-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

BENEDITO CLARO DA SILVA (REPRESENTADO)

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: 

1003922-07.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição 

proposta pelo Ministério Público em favor de Maria Hernesta Mineiro que 

objetiva a interdição do idoso qualificado nos autos. Narra o Requerente, 

em síntese, que o idoso qualificado nos autos apresenta patologia que o 

impossibilita de reger sua vida de forma independente, uma vez que a sua 

saúde requer cuidados contínuos. Narra, ainda, que o idoso é residente do 

“Lar Servas de Maria”, situado neste município e em virtude de ser incapaz 

de reger seus próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a Sra. 

Maria Hernesta Mineiro, que prestará serviços à respectiva instituição, 

deseja se tornar curadora especial deste para prestar-lhe a assistência 

privada. Deste modo, requer liminarmente a interdição provisória, 

nomeando a Sra. Maria Hernesta Mineiro para o múnus de Curadora, 

sendo ao final confirmada a tutela postulada. É o relatório. Decido. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Não obstante os argumentos apresentados pelo 

requerente, verifico imperioso, quanto ao pedido de liminar, resguardar o 

direito de apreciá-la após o decurso do prazo de impugnação. Diante 

disso, dentro do poder de cautela, entendo que deva ser oportunizado à 

parte contrária o direito a resposta, para, após, analisar o pedido 

antecipatório, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade em tal 

determinação, mormente porque a manifestação do réu pode ser 

imprescindível para desatar eventuais dúvidas na formação do 

convencimento acerca do pleito formulado. Ademais, tendo em vista a 

existência de múltiplas ações visando a interdição dos idosos residentes 

no “Lar Servas de Maria”, designo inspeção judicial na referida instituição 

para o dia 05 de dezembro de 2018 às 15h00min, oportunidade em que 

será procedida a entrevista do requerido, devendo o mesmo ser citado, 

cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 

15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é facultado 

constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Decorrido o prazo de 

impugnação supramencionado e sem manifestação, desde já, nos termos 

do art. 752, §2º do CPC, nomeio como curador especial a Defensoria 

Pública, que deverá ser intimada para apresentar impugnação no prazo 

legal, ficando consignado que no exercício do múnus público não se aplica 

o ônus da impugnação especificada dos fatos, nos termos do parágrafo 

único do artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, 

contestação genérica. Em seguida, intime-se o Ministério Público para 

manifestação. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. 

Cumpra-se. Cáceres, 3 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003923-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

BELARMINO BARBOSA DA SILVA (REPRESENTADO)

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: 

1003923-89.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição 

proposta pelo Ministério Público em favor de Maria Hernesta Mineiro que 

objetiva a interdição do idoso qualificado nos autos. Narra o Requerente, 

em síntese, que o idoso qualificado nos autos apresenta patologia que o 

impossibilita de reger sua vida de forma independente, uma vez que a sua 

saúde requer cuidados contínuos. Narra, ainda, que o idoso é residente do 

“Lar Servas de Maria”, situado neste município e em virtude de ser incapaz 

de reger seus próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a Sra. 

Maria Hernesta Mineiro, que prestará serviços à respectiva instituição, 

deseja se tornar curadora especial deste para prestar-lhe a assistência 

privada. Deste modo, requer liminarmente a interdição provisória, 

nomeando a Sra. Maria Hernesta Mineiro para o múnus de Curadora, 

sendo ao final confirmada a tutela postulada. É o relatório. Decido. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Não obstante os argumentos apresentados pelo 

requerente, verifico imperioso, quanto ao pedido de liminar, resguardar o 

direito de apreciá-la após o decurso do prazo de impugnação. Diante 

disso, dentro do poder de cautela, entendo que deva ser oportunizado à 

parte contrária o direito a resposta, para, após, analisar o pedido 

antecipatório, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade em tal 

determinação, mormente porque a manifestação do réu pode ser 

imprescindível para desatar eventuais dúvidas na formação do 

convencimento acerca do pleito formulado. Ademais, tendo em vista a 

existência de múltiplas ações visando a interdição dos idosos residentes 

no “Lar Servas de Maria”, designo inspeção judicial na referida instituição 

para o dia 05 de dezembro de 2018 às 15h00min, oportunidade em que 

será procedida a entrevista do requerido, devendo o mesmo ser citado, 

cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 

15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é facultado 

constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Decorrido o prazo de 

impugnação supramencionado e sem manifestação, desde já, nos termos 

do art. 752, §2º do CPC, nomeio como curador especial a Defensoria 

Pública, que deverá ser intimada para apresentar impugnação no prazo 

legal, ficando consignado que no exercício do múnus público não se aplica 

o ônus da impugnação especificada dos fatos, nos termos do parágrafo 

único do artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, 

contestação genérica. Em seguida, intime-se o Ministério Público para 

manifestação. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. 

Cumpra-se. Cáceres, 3 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003924-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

ARMINDA DE JESUS DE ALMEIDA POMKERNER (REPRESENTADO)

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: 

1003924-74.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição 

proposta pelo Ministério Público em favor de Maria Hernesta Mineiro que 

objetiva a interdição do idoso qualificado nos autos. Narra o Requerente, 

em síntese, que o idoso qualificado nos autos apresenta patologia que o 

impossibilita de reger sua vida de forma independente, uma vez que a sua 

saúde requer cuidados contínuos. Narra, ainda, que o idoso é residente do 

“Lar Servas de Maria”, situado neste município e em virtude de ser incapaz 

de reger seus próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a Sra. 

Maria Hernesta Mineiro, que prestará serviços à respectiva instituição, 

deseja se tornar curadora especial deste para prestar-lhe a assistência 

privada. Deste modo, requer liminarmente a interdição provisória, 

nomeando a Sra. Maria Hernesta Mineiro para o múnus de Curadora, 

sendo ao final confirmada a tutela postulada. É o relatório. Decido. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Não obstante os argumentos apresentados pelo 

requerente, verifico imperioso, quanto ao pedido de liminar, resguardar o 

direito de apreciá-la após o decurso do prazo de impugnação. Diante 

disso, dentro do poder de cautela, entendo que deva ser oportunizado à 

parte contrária o direito a resposta, para, após, analisar o pedido 

antecipatório, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade em tal 

determinação, mormente porque a manifestação do réu pode ser 

imprescindível para desatar eventuais dúvidas na formação do 
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convencimento acerca do pleito formulado. Ademais, tendo em vista a 

existência de múltiplas ações visando a interdição dos idosos residentes 

no “Lar Servas de Maria”, designo inspeção judicial na referida instituição 

para o dia 05 de dezembro de 2018 às 15h00min, oportunidade em que 

será procedida a entrevista do requerido, devendo o mesmo ser citado, 

cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 

15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é facultado 

constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Decorrido o prazo de 

impugnação supramencionado e sem manifestação, desde já, nos termos 

do art. 752, §2º do CPC, nomeio como curador especial a Defensoria 

Pública, que deverá ser intimada para apresentar impugnação no prazo 

legal, ficando consignado que no exercício do múnus público não se aplica 

o ônus da impugnação especificada dos fatos, nos termos do parágrafo 

único do artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, 

contestação genérica. Em seguida, intime-se o Ministério Público para 

manifestação. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. 

Cumpra-se. Cáceres, 3 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003925-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

ARMANDO INOCENCIO DA SILVA (REPRESENTADO)

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: 

1003925-59.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição 

proposta pelo Ministério Público em favor de Maria Hernesta Mineiro que 

objetiva a interdição do idoso qualificado nos autos. Narra o Requerente, 

em síntese, que o idoso qualificado nos autos apresenta patologia que o 

impossibilita de reger sua vida de forma independente, uma vez que a sua 

saúde requer cuidados contínuos. Narra, ainda, que o idoso é residente do 

“Lar Servas de Maria”, situado neste município e em virtude de ser incapaz 

de reger seus próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a Sra. 

Maria Hernesta Mineiro, que prestará serviços à respectiva instituição, 

deseja se tornar curadora especial deste para prestar-lhe a assistência 

privada. Deste modo, requer liminarmente a interdição provisória, 

nomeando a Sra. Maria Hernesta Mineiro para o múnus de Curadora, 

sendo ao final confirmada a tutela postulada. É o relatório. Decido. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Não obstante os argumentos apresentados pelo 

requerente, verifico imperioso, quanto ao pedido de liminar, resguardar o 

direito de apreciá-la após o decurso do prazo de impugnação. Diante 

disso, dentro do poder de cautela, entendo que deva ser oportunizado à 

parte contrária o direito a resposta, para, após, analisar o pedido 

antecipatório, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade em tal 

determinação, mormente porque a manifestação do réu pode ser 

imprescindível para desatar eventuais dúvidas na formação do 

convencimento acerca do pleito formulado. Ademais, tendo em vista a 

existência de múltiplas ações visando a interdição dos idosos residentes 

no “Lar Servas de Maria”, designo inspeção judicial na referida instituição 

para o dia 05 de dezembro de 2018 às 15h00min, oportunidade em que 

será procedida a entrevista do requerido, devendo o mesmo ser citado, 

cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 

15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é facultado 

constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Decorrido o prazo de 

impugnação supramencionado e sem manifestação, desde já, nos termos 

do art. 752, §2º do CPC, nomeio como curador especial a Defensoria 

Pública, que deverá ser intimada para apresentar impugnação no prazo 

legal, ficando consignado que no exercício do múnus público não se aplica 

o ônus da impugnação especificada dos fatos, nos termos do parágrafo 

único do artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, 

contestação genérica. Em seguida, intime-se o Ministério Público para 

manifestação. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. 

Cumpra-se. Cáceres, 3 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003797-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

ANTONIO GONCALVES (REPRESENTADO)

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: 

1003797-39.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição 

proposta pelo Ministério Público em favor de Maria Hernesta Mineiro que 

objetiva a interdição do idoso qualificado nos autos. Narra o Requerente, 

em síntese, que o idoso qualificado nos autos apresenta patologia que o 

impossibilita de reger sua vida de forma independente, uma vez que a sua 

saúde requer cuidados contínuos. Narra, ainda, que o idoso é residente do 

“Lar Servas de Maria”, situado neste município e em virtude de ser incapaz 

de reger seus próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a Sra. 

Maria Hernesta Mineiro, que prestará serviços à respectiva instituição, 

deseja se tornar curadora especial deste para prestar-lhe a assistência 

privada. Deste modo, requer liminarmente a interdição provisória, 

nomeando a Sra. Maria Hernesta Mineiro para o múnus de Curadora, 

sendo ao final confirmada a tutela postulada. É o relatório. Decido. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Não obstante os argumentos apresentados pelo 

requerente, verifico imperioso, quanto ao pedido de liminar, resguardar o 

direito de apreciá-la após o decurso do prazo de impugnação. Diante 

disso, dentro do poder de cautela, entendo que deva ser oportunizado à 

parte contrária o direito a resposta, para, após, analisar o pedido 

antecipatório, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade em tal 

determinação, mormente porque a manifestação do réu pode ser 

imprescindível para desatar eventuais dúvidas na formação do 

convencimento acerca do pleito formulado. Ademais, tendo em vista a 

existência de múltiplas ações visando a interdição dos idosos residentes 

no “Lar Servas de Maria”, designo inspeção judicial na referida instituição 

para o dia 05 de dezembro de 2018 às 15h00min, oportunidade em que 

será procedida a entrevista do requerido, devendo o mesmo ser citado, 

cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 

15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é facultado 

constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Decorrido o prazo de 

impugnação supramencionado e sem manifestação, desde já, nos termos 

do art. 752, §2º do CPC, nomeio como curador especial a Defensoria 

Pública, que deverá ser intimada para apresentar impugnação no prazo 

legal, ficando consignado que no exercício do múnus público não se aplica 

o ônus da impugnação especificada dos fatos, nos termos do parágrafo 

único do artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, 

contestação genérica. Em seguida, intime-se o Ministério Público para 

manifestação. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. 

Cumpra-se. Cáceres, 3 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000936-51.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE PEREIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

MUNICÍPIO DE CÁCERES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CRISTIANE TESSARO (ADVOGADO(A))

VITAL CARE BRASIL LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

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: 

1000936-51.2016.8.11.0006 AUTOR(A): VALDETE PEREIRA RIBEIRO RÉU: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICÍPIO DE 

CÁCERES Vistos etc. Diante da peculiaridade do caso em comento, tendo 
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em vista a necessidade de cuidados intensivos por meio de home care por 

tempo indeterminado, bem como em razão do alto custo do serviço, 

entendo necessária a realização de perícia por meio de profissional 

médico, a fim de se aferir a necessidade de permanência do atendimento, 

bem como a possibilidade de redução de alguns serviços, a fim de se 

analisar a possibilidade de redução de custos. Para tanto, nomeio como 

perita do Juízo a Dra. Marcia Cristina Marinho de Souza, médica pediatra 

inscrita no CRM MT sob o número 2389, com endereço na Rua São João, 

n.º 02, Centro, neste município de Cáceres e telefone (65) 3223-3429, que 

deverá ser intimada da nomeação para avaliação do quadro de saúde da 

criança David Pereira do Couto e acerca da necessidade do tratamento 

domiciliar pelo sistema home care, bem como a possibilidade de redução 

de alguns serviços, a fim de se analisar a possibilidade de redução de 

custos. Deverá a data da perícia ser informada nos autos, a fim de as 

partes serem previamente intimadas, devendo o laudo ser apresentado no 

prazo de 10 (dez) dias. Fixo honorários periciais no valor de R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais), que deverão ser custeados pelo Estado de 

Mato Grosso. Intimem-se as partes para, caso queiram, indicar assistente 

técnico. Ademais, cumpra-se integralmente a decisão anterior (ID 

13890615), intimando-se a parte autora, via Defensoria Pública, para 

acostar aos autos orçamento do serviço de “Home Care” prestado pela US 

Enfermagem, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido os prazos 

mencionados e devidamente certificado, à conclusão para análise dos 

pedidos pendentes, com urgência. Cumpra-se. Cáceres, 3 de outubro de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007442-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DA SILVA (AUTOR(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

CASSIO MAGALHAES MEDEIROS (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTE AUTORA MANIFESTAR 

NOS AUTOS Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte autora, 

na pessoa de seu Advogado, com o fito de que, no prazo de 15 dias, 

manifeste com relação ao teor dos documentos juntados ao feito pela 

parte requerida (ID 15698846 e ID 15698848), pleiteando o que entender 

de direito. Cáceres/MT, 3 de outubro de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002548-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PALMA DIAS (ADVOGADO(A))

ADERGINIA APARECIDA BARBOSA FLORENCIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO DIMAS FARIA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA MANDADO DE 

DESPEJO E AR - NEGATIVOS 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 5 dias, manifeste acerca 

da devolução do AR negativo retro juntado aos autos (ID 15572601) e 

sobre o resultado negativo do cumprimento do mandado de despejo (ID 

15540487), promovendo o andamento do feito e pleiteando o que entender 

de direito. Cumpre mencionar que existe audiência de conciliação 

agendada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflito - Cejusc para o dia 

16/10/2018, sendo necessário que a parte requerente informe nos autos o 

endereço do demandado para fins de citação e intimação. Cáceres/MT, 3 

de outubro de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002287-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RIBEIRO (AUTOR(A))

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA BEATRIZ DA SILVA FELISBINO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA DEVOLUÇÃO 

DE AR - NEGATIVO PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a 

finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste acerca da devolução do 

AR negativo retro juntado aos autos (ID 15208046), notadamente 

informando o endereço atualizado para citação e intimação da parte 

demandada, promovendo o andamento do feito. Cáceres/MT, 3 de outubro 

de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003475-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA BALBINO FIDELIS (AUTOR(A))

KLEBER DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Maikon Carlos de Oliveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA 

CONTESTAÇÃO IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a 

contestação apresentada é tempestiva (ID 15649522). Por corolário 

impulsiono os autos com o intuito de que a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, acoste ao feito a impugnação no prazo legal. Cáceres/MT, 3 de 

outubro de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002779-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

EDUARDO FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA NOVA FEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTE AUTORA MANIFESTAR 

NOS AUTOS Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte autora, 

na pessoa de seu Advogado, com o fito de que, no prazo de 15 dias, junte 

nos autos nova petição, tendo em vista que a manifestação retro juntada 

ao feito encontra-se com erro de formatação do idioma, sendo impossível 

realizar a leitura. Cáceres/MT, 03 de outubro de 2018 Felipe N. Mattioni 

Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005698-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA CONCEICAO CORREA SILVA (AUTOR(A))

ENIO SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO ANTÔNIO FERREIRA SOUTO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 03 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES 
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BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005700-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCIO DE MENEZES SEGUNDO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. Dessa 

forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das custas 

processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 - Caso 

demonstrado o recolhimento das custas do processo na forma 

determinada acima, passa-se desde já a analisar a pretensão inicial. 

Tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, estando 

preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do 

Código de Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da 

pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo 

Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º 

do mesmo diploma processual. EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do 

réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser 

cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 03 de outubro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005702-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DIEGO DE PAULA FERREIRA (ADVOGADO(A))

OUTROS (REQUERENTE)

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA (ADVOGADO(A))

AILTO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

ANDREZA RESQUIM DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HUGA LARA CASTRILLON (REQUERIDO)

SAULO TADEU CASTRILLON (REQUERIDO)

LIANE LARA CASTRILLON DIONELLO (REQUERIDO)

SELMA LARA CASTRILLON (REQUERIDO)

LUIZ ANTONIO DIONELLO (REQUERIDO)

OUTROS (REQUERIDO)

MARIA DE LOURDES FANAIA CASTRILLON (REQUERIDO)

MARCIO MILANI MARQUES DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – Após o cumprimento e ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei 

n. 13.105/2015 – Novo CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de 

praxe. 4 – Às providências. Cáceres/MT, 03 de outubro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do 

Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003452-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA DE CARVALHO (AUTOR(A))

DANIEL VICENTE RIBEIRO DE CARVALHO ROMERO RODRIGUES 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO PIRES (RÉU)

MARCOS EVANDRO PIRES (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Apresentada documentação 

complementar na forma determinada por este juízo, passa-se a análise da 

pretensão inicial. Tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição inicial 

estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese 

de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do 

Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 
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designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 03 de outubro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005568-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DE JESUS SEONACA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - 

DILIGÊNCIA Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de 

seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 70,00 reais, 

visando o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 3 de outubro de 2018 Felipe N. 

Mattioni Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 137471 Nr: 6789-34.2011.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO SIDNEI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCINEI DA SILVA, DOMITILIA OLIVEIRA DA 

SILVA, JOSÉ ARSENIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que tome ciência da 

informação prestada pelo Cartório do 1º Ofício, às fls. 102/103, bem como 

para que promova com as medidas cabíveis para a efetivação do registro 

do imóvel em questão, no prazo de 15 (quinze) dias.

Uma vez informado o seu cumprimento, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 134393 Nr: 3402-11.2011.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA DE FÁTIMA HERMOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AURÉLIO OLEGÁRIO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial 

para declarar o domínio de TELMA DE FÁTIMA HERMOSA sobre o lote de 

terreno urbano, com total de 360m2, situado na Praça Esperidião Marques, 

neste município de Cáceres, registrado sob o número 23.326.

Em consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, declarando 

suspensa, todavia, sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado para o registro da 

propriedade, encaminhando-se ao Cartório de Registro de Imóveis 

competente, instruindo-se com cópia da sentença, da certidão do trânsito 

em julgado e da planta do imóvel.

Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixa de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 109623 Nr: 12044-70.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO ANDRÉ FREITAS, VINÍCIUS CASTRO CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMIL CACERES MINERAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 INTIMAÇÃO - PARTE REQUERIDA

MANIFESTAR - PENHORA BACENJUD POSITIVA

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida, na 

pessoa de seu Advogado, com o fito de que manifeste, no prazo de 5 

dias, pleiteando o que entender de direito, acerca do resultado positivo da 

penhora em dinheiro efetivada no feito em tela via BACENJUD (fls. 

68/69-v).

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 100064 Nr: 5156-22.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIK PAPELARIA LTDA, FAVIO MACHADO 

VIEIRA, NEIVA KRUGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO - PARTE EXEQUENTE

MANIFESTAR NOS AUTOS

 Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte exequente, na pessoa 

de seu Advogado, com o fito de que, no prazo de 15 dias, manifeste com 

relação ao teor do item n. 2 do despacho retro exarado (fls. 141).

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 89776 Nr: 5018-89.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO LUIZ PASSOS ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A MT

 III - Dispositivo

Destarte, com fulcro no artigo 485, inciso IV e Vido CPC e ainda 61, §2º lei 

11.101/2005, este Juízo DETERMINA o arquivamento da execução com as 

baixas e anotações necessárias.

HOMOLOGA-SE o cálculo apresentado no anverso da fl. 213 e aquiescido 
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pela parte impugnada/exequente à fl. 285.

DEFERE-SE a expedição de certidão de crédito para caso, querendo, 

possa a parte credora proceder à habilitação no Juízo da Liquidação 

Extrajudicial.

Oportunamente, DEFERE-SE o pedido de fl. 287, devendo a Secretaria 

expedir o necessário.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 53115 Nr: 1997-13.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE 

CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE FERNANDES DA 

ROCHA, MARCIO JAIR BANG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para manifestar-se a respeito da correspondência devolvida, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001962-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORJA IZABEL COELHO (REQUERENTE)

SILVIO EUGENIO FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO GARCIA DE MATOS (REQUERIDO)

VINICIUS CASTRO CINTRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001962-50.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: JORJA IZABEL COELHO REQUERIDO: TIAGO GARCIA DE 

MATOS I – Relatório Trata-se de ação reivindicatória c/c inexistência de 

relação jurídica ajuizada por JORJA IZABEL COELHO em face de TIAGO 

GARCIA DE MATOS e ANA DE SOUZA MATOS, ambos qualificados no 

encarte processual em epígrafe. Alega, em síntese, a autora que é legítima 

proprietária do imóvel ocupado pelos réus, objeto de compra e venda 

realizada por seu falecido esposo, sem a sua autorização e que se 

encontra privada da área em questão. Requer, portanto, a expedição do 

mandado de imissão na posse da área e a condenação dos réus na 

restituição do imóvel. Com a inicial, juntou documentos. Após realizadas 

emendas à inicial (id. 7965584 e id. 9683171), ela fora recebida por meio 

do despacho de id. 9701156, que determinou a realização de audiência de 

conciliação, a citação dos réus e deferiu a gratuidade da justiça à parte 

autora. Realizada audiência, não houve conciliação entre as partes (fls. 

10899956). A parte demandada apresentou contestação no id. 11434566, 

arguindo, preliminarmente, a ocorrência da coisa julgada, uma vez que a 

questão acerca da transferência do imóvel já fora julgada em sede de 

embargos de terceiro. Ainda, suscita a prescrição da pretensão e, no 

mérito, afirma que as transferências do imóvel constitui ato jurídico 

perfeito. Pugna pela condenação da parte autora e de seu patrono nas 

penas de litigância de má-fé, além de requerer a revogação dos benefícios 

da justiça gratuita. Juntou documentos. A réplica à contestação é vista no 

id. 12959706. Depois, na petição de id. 12971759, a parte autora 

apresentou o rol de testemunhas. A parte demandada pugnou pela 

apreciação das preliminares arguidas na contestação. Em caso de 

instrução, requer a produção de prova oral. Vieram os autos conclusos. II 

– Fundamentação O caso em apreço é hipótese que possibilita o 

julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, inciso I, do CPC, não 

havendo, salvo melhor juízo, necessidade de dilação probatória, mormente 

porque os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde 

do feito. De início, em que pese o pleito de revogação da gratuidade da 

justiça, a parte demandada deixou de apresentar qualquer elemento 

robusto de que a parte autora teria condições de custear as despesas 

processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Depois, antes 

de se deferir o benefício, o Juízo determinou a comprovação dos 

requisitos para a sua concessão, sendo que a parte autora apresentou os 

documentos de id. 9683023, 9683112 e 9683131, não se vislumbrando 

qualquer situação abastada ou que destoasse da hipossuficiência 

necessária para a concessão da justiça gratuita. Logo, uma vez que não 

se vê qualquer situação que afaste a presunção de hipossuficiência 

exigida, não há falar em revogação da justiça gratuita, de modo que este 

Juízo INDEFERE o pleito em questão. Pois bem. Sem delongas, como 

alegado pela parte demandada, as questões travadas na vertente 

demanda, de que a alienação do imóvel fora nula e que a transferência 

dos imóveis fora ilegal, seja pela ausência de consentimento da parte 

autora, seja por que a procuração outorgada ao seu falecido marido 

estaria vencida, já foram objeto de discussão nos Autos dos Embargos de 

Terceiro n. 549/1987, que tramitou na Primeira Vara Cível desta Comarca, 

em apenso aos autos de Separação Litigiosa entre a parte autora e o 

falecido cônjuge. Isso porque, da análise da petição inicial daqueles autos, 

verifica-se que foram ajuizados por Otaviano Cordeiro Barroso, primeiro 

adquirente da área em litígio, após tomar conhecimento de que a área 

adquirida estava sendo arrolada nos autos da separação litigiosa. Ainda, 

da cópia daqueles autos, verifica-se a juntada do contrato particular de 

compra e venda de imóvel rural (id. 11434584). Naquele feito, fora 

prolatada sentença, cuja cópia encontra-se no id. 11434599, 

reconhecendo a validade da alienação, conforme trecho a seguir 

transcrito: “Destarte, é de se presumir como verdadeira as alegações do 

embargante, porém, os documentos juntados aos autos nos dá certeza de 

que realmente os embargados alienaram o imóvel objeto do feito ao 

embargante. É de se salientar, que o negócio jurídico se deu em 19 de 

junho de 1.984, tendo nesta oportunidade a cônjuge feminino participado 

da alienação, consoante se vê, sua assinatura no verso do contrato, 

tendo sido feito inclusive o reconhecimento da firma dos contratantes. 

Nada mais justo, que os contratantes venham, após o pagamento do 

preço, honrar o compromisso assumido. Por outro lado, a forma de como 

foi feita a Escritura, ou seja, através de procuração é prevista em nossa 

legislação, portanto, válida e sem máculas. Diante do acima exposto, julgo 

procedentes os presentes embargos oferecidos por Otaviano Cordeiro 

Barroso e, de consequência, Determino que se proceda ao registro da 

Escritura de Compra e Venda lavrada às fls. 141/142 do livro nº 006 do 

Cartório de Paz e Notas de Salto do Céu, no Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca, observando-se as formalidades legais.” Veja-se 

que, naqueles autos fora reconhecida a participação da parte autora na 

elaboração do contrato, bem como a validade da escritura pública lavrada 

pelo falecido Gercino Dias Coelho. Da aludida sentença, a parte autora 

interpôs recurso de apelação (id. 11434602), cujo voto constou: “Quanto 

ao mérito, igualmente, falece razão à recorrente, porquanto a apelante 

anuiu ao ato de alienação do imóvel, sendo inverossímil a simples alegação 

de assinatura de papéis em branco, ficando, portanto, ratificados os 

fundamentos da sentença apelada.” (id. 11434629) O trânsito em julgado 

fora certificado em 17/09/1996, conforme se vê no id. 11434640. Logo, o 

objeto e o fato jurídico que escora a pretensão são absolutamente 

idênticos, não havendo o porquê renovar na vertente demanda questão 

que já está pacificada pelo trânsito em julgado da sentença prolatada nos 

autos da demanda acima citada. Sobre a coisa julgada, leciona Nelson 

Nery Junior: “Não se tolera, em direito processual, que uma mesma lide 

seja objeto de mais de um processo simultaneamente (…) Demonstrada, 

pois, a ocorrência de litispendência ou de coisa julgada (isto é, verificada 

a identidade de partes; de objeto e de causa de pedir) entre dois 

processos, o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito”. 

(Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro: Forense, vol. I, 38 ed., 

2002, p. 281). Em resumo, no caso judicializado, não paira qualquer dúvida 

acerca da coincidência subjetiva e objetiva, embora as demandas 

possuam partes distintas. Afinal, enquanto os embargos de terceiro foram 

opostos pelo adquirente imediato dos imóveis, a presente ação 

reivindicatória fora proposta pela antiga proprietária em face dos 

adquirentes que sucederam àquele, o que, por si só, não afasta a 

identidade necessária para o reconhecimento da coisa julgada, mormente 

porque o cerne da questão, que repousa na validade da transferência e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 75 de 804



alienação dos bens, já fora superado naquela demanda. Ademais, fora 

determinada a emenda da inicial a fim de que a parte autora indicasse no 

polo passivo os terceiros adquirentes do imóvel, contudo, apenas alegou 

que seriam Otaviano Cordeiro Barroso e sua esposa Lindomar Nascimento 

Barroso e que transferiram aos réus, formando a cadeia sucessória. 

Ainda, que os terceiros adquirentes seriam denunciados pelos requeridos 

quando da defesa (id. 9682906). Ou seja, a falta do terceiro Otaviano 

Cordeiro Barroso no polo passivo, por si só, não é hábil para afastar a 

coisa julgada que recai no caso em apreço, mormente porque a situação 

revela a existência de uma cadeia sucessória, de modo que não seria 

possível decidir a lide de maneira diversa para um e para outro adquirente. 

Isso causaria tamanha insegurança jurídica. Afora tais argumentos, a 

parte autora deixou de trazer fato novo capaz de reabrir a discussão ou 

mesmo distinguir daqueles embargos de terceiro. Somente com a 

desconstituição daquela sentença é que reabriria a possibilidade de nova 

demanda. III - Dispositivo Ante o exposto, nos termos do § 4º do art. 337, 

do CPC, este Juízo RECONHECE a existência de coisa julgada em relação 

às questões apresentadas nos Autos dos Embargos de Terceiro n. 

549/1987, que tramitou perante a Primeira Vara Cível da Comarca de 

Cáceres/MT, razão por que DECLARA EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do inciso V do art. 485 do CPC. 

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, contudo, condenação essa 

suspensa, por força do art. 98, § 3º, do CPC. Quanto ao pleito de 

condenação por litigância de má-fé, vale ressaltar que a litigância de má-fé 

pressupõe prova cabal de que a parte age como litigante ímprobo, o que 

não se vislumbra unicamente pelo fato de a parte autora ter proposto nova 

demanda, por intermédio de seu patrono. Afinal, a simples repetição da 

demanda, por si só, não constitui elemento robusto de que agiu de má-fé. 

Logo, INDEFERE-SE o pedido de condenação em tela. Transitado em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de estilo, 

procedendo-se as baixas e anotações necessárias. Cáceres/MT, 02 de 

outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007596-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WCV BAR E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1007596-27.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: KAMILLA RODRIGUES LEITE REQUERIDO: WCV BAR E 

PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - EPP I – Relatório Trata-se de ação de 

indenização por danos morais c/c tutela antecipada ajuizada por KAMILLA 

RODRIGUES LEITE em face de WCV BAR E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 

LTDA. – EPP (CRYSTAL NIGHT CLUB), ambos qualificados nos autos. 

Aduz a parte autora, em síntese, que, a partir do mês de junho de 2017, 

começou a receber ligações e mensagens de texto de pessoas solicitando 

informações sobre a empresa demandada, que se trata de uma boate e 

casa de shows conhecida em Cuiabá/MT, mas que alega desconhecer e 

que não possui qualquer vínculo. A fim de entender a razão dos contatos, 

realizou uma busca no sítio eletrônico da empresa ré e constatou que o 

seu número de telefone estava sendo divulgado na aba “contatos” da 

página da internet. Afirma que tentou entrar em contato com a ré, contudo, 

não obteve êxito. Sustenta que é uma pessoa religiosa e que as atividades 

praticadas na empresa demandada não se coadunam com as suas 

convicções pessoais e morais, se sentindo, portanto, humilhada com essa 

situação, mormente por se tratar de enfermeira e professora universitária. 

Requer, portanto, em tutela antecipada, a retirada do seu número de 

telefone da página comercial da empresa ré e, no mérito, pugna pelo 

recebimento de indenização por danos morais. Com a inicial, juntou 

documentos. No id. 10974040 determinou-se a juntada das custas 

processuais, o que fora realizado no id. 11277621 e id. 11277622. A 

decisão de id. 11408020 deferiu a tutela antecipada requerida, bem como 

a inversão do ônus da prova, além de determinar a citação da parte 

contrária. Devidamente citada, a parte demandada apresentou resposta no 

id. 13286690, aduzindo, em síntese, a inexistência de relação de consumo, 

e que o provedor da página comercial na internet inseriu de forma 

equivocada o número de telefone da parte autora, se tratando de mero 

erro material, que já fora corrigido, a ausência de dano e de ato ilícito 

praticado pela ré. No mais, impugna o valor requerido a título de danos 

morais. Realizada audiência, não houve acordo entre as partes (id. 

13325117). A réplica à contestação é vista no id. 14062587. Vieram os 

autos conclusos. II – Fundamentação O caso em apreço é hipótese que 

permite o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, inciso I, do 

CPC, não havendo, salvo melhor juízo, necessidade de dilação probatória. 

Uma vez que não há preliminares ou questões prejudiciais a serem 

decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, 

expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX, 

da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do Código de 

Processo Civil. A parte autora é consumidora por equiparação, conforme 

disposto no art. 17 do CDC. Afinal, se trata de vítima direta do evento 

danoso em questão, praticada pela empresa demandada no exercício das 

suas atividades comerciais. Bem por isso, a responsabilidade da parte 

demandada é objetiva, por força dos artigos 12 e 14 do CDC, de modo que 

não está condicionada à demonstração de culpa/dolo, assumindo tal 

“múnus” por conta do risco-proveito das atividades desenvolvidas. E no 

caso dos autos, não demonstrou a requerida nenhuma excludente de 

ilicitude. A responsabilidade objetiva se configura independentemente da 

culpa, como leciona Carlos Roberto Gonçalves, in Responsabilidade Civil, 

8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22: “Nos casos de 

responsabilidade objetiva, não se exige prova e culpa do agente para que 

seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em 

outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no 

risco (objetiva propriamente dita ou pura). Quando a culpa é presumida, 

inverte-se o ônus da prova. O autor da ação só precisa provar a ação ou 

omissão e o dano resultante da conduta do réu, porque sua culpa já é 

presumida. Tratando-se, portanto, de classificação baseada no ônus da 

prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido ônus. Mas, como se 

baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva imprópria ou impura. É o 

caso, por exemplo, previsto no art. 936 do CC, que presume a culpa do 

dono do animal que venha a causar dano a outrem. Mas faculta-lhe a 

prova das excludentes ali mencionadas, com inversão do ônus da 

probandi. Se o réu não provar a existência de alguma excludente, será 

considerado culpados, pois sua culpa é presumida. Há casos em que se 

prescinde totalmente da prova da culpa. São as hipóteses de 

responsabilidade independentemente de culpa. Basta que haja relação de 

causalidade entre a ação e o dano”. Sem delongas, a divulgação do 

número de telefone da parte autora pela empresa demandada é fato 

incontroverso nos autos, o que fora confirmado pela ré na contestação. 

Logo, prescinde de provas acerca do fato em questão. A questão reside 

na existência dos danos morais alegados pela parte autora. No ponto, a 

parte demandada divulgou o número de telefone da parte autora 

equivocadamente na sua página comercial, na internet. Não resta dúvida 

de que as repetidas ligações de pessoas estranhas e inúmeras 

mensagens de texto encaminhadas por meio do aplicativo “Wathsapp”, 

inclusive, com imagens de meninas interessadas em trabalhar na empresa 

demandada, gera transtornos que ultrapassam o limite do razoável. Aliás, 

convém ressaltar que não se tratou de um ou outro contato de estranhos, 

mas de inúmeras mensagens recebidas pela parte autora, visando 

informações acerca da empresa demandada, como se colhe dos 

documentos de id. 10960104. Saliente-se, ainda, que os danos morais 

caracterizam-se como aqueles que atingem valores eminentemente 

espirituais ou morais, como a honra, a paz etc. Neste passo, leciona 

Arnaldo Rizzardo: “O dano moral é aquele que atinge valores 

eminentemente espirituais ou morais, como a honra, a paz, a liberdade 

física, a tranquilidade, atingindo aqueles valores que têm um valor precípuo 

na vida, e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, 

a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos. Cumpre notar, 

no entanto, que não alcança, no dizer do Superior Tribunal de Justiça, os 

simples aborrecimentos triviais aos quais o cidadão encontra-se sujeito, 

que devem ser considerados como os que não ultrapassem o limite do 

razoável, tais como: a longa espera em filas para atendimento, a falta de 

estacionamentos públicos suficientes, engarrafamentos etc.” Portanto, 

para que reste caracterizado o dano moral, não basta que a conduta ilícita 

tenha causado mero aborrecimento à suposta vítima, é necessário que 

tenha atingido valores eminentemente espirituais, que transpõem o limite do 

razoável, fato verificado no caso em espécie, cujo ato ilícito fora capaz de 
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comprometer de forma significativa o sossego e a paz da parte 

demandante. Depois, se a empresa demandada divulgou seus serviços 

sem antes verificar o conteúdo inserido na página comercial, assumiu o 

risco de causar danos a terceiros em virtude de eventuais erros. 

Descabe, portanto, em falar da necessidade de comprovação do dano 

moral. Em caso semelhante, já se decidiu dessa forma, a exemplo do que 

se vê no seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – ANÚNCIO ERÓTICO VINCULADO INDEVIDAMENTE 

A CELULAR DE TERCEIRA PESSOA – DEVER DE CUIDADO NÃO 

VERIFICADO – DANO MORAL IN RE IPSA – CONFIGURADO – QUANTUM 

MANTIDO – JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 

Nº 54 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tratando-se de 

publicação de anúncio de qualidade moral duvidosa (com finalidade 

erótica), o fornecedor dever redobrar sua atenção para que não ocorram 

prejuízos a terceiros, circunstância não verificada na espécie. Para a 

fixação do quantum da indenização pelo dano moral causado, o julgador 

deve aproximar-se criteriosamente do necessário a compensar a vítima 

pelo abalo sofrido e do valor adequado ao desestímulo da conduta ilícita, 

atendendo sempre ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. 

Consoante Súmula nº 54 do STJ: "os juros moratórios fluem a partir do 

evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (TJ-MS - 

APL: 08093669720128120002 MS 0809366-97.2012.8.12.0002, Relator: 

Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 08/09/2015, 3ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2015) (negritei)” No que tange ao 

quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, este juízo 

reputa justa e razoável a condenação dos requeridos ao pagamento da 

importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que servirá a um só tempo, 

para amainar o sofrimento experimentado pela autora, sem que isso 

importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o réu a 

agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como 

medida de caráter pedagógico. III – Dispositivo Ante o exposto, este Juízo 

JULGA PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial para CONFIRMAR 

a liminar concedida e CONDENAR o réu a pagar a título de danos morais à 

parte autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com incidência de 

juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e correção 

monetária pelo INPC, a partir da data da prolação da sentença. Por fim, 

CONDENA o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor 

atualizado da condenação (art. 85, § 2º, do CPC). No mais, este Juízo 

EXTINGUE o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso I, do CPC. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 03 de 

outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004220-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ERIKSSON DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LIDER AUTO POSTO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOVIARIO D GONTIJO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1004220-33.2017.8.11.0006 Valor da causa: $540,000.00 ESPÉCIE: []

->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: LIDER AUTO 

POSTO LTDA - EPP Endereço: AVENIDA JOSÉ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, 

DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-300 POLO PASSIVO: 

Nome: RODOVIARIO D GONTIJO LTDA - ME Endereço: Rua dos 

Jornaleiros, 27, Jardim Vitória Régia, 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 da parte exequente 

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

da oficial(a)(s) de justiça ID Num. 15429548. Cáceres/MT, 03 de outubro 

de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001114-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DAMACENA JUNIOR (REQUERENTE)

SILVANA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

DECORRENDO PRAZO MINISTÉRIO PÚBLICO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005638-69.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO (ADVOGADO(A))

ELIAS MENDES LEAL FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR MAGALHAES VIANA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1005638-69.2018.8.11.0006 Valor da causa: $1,000.00 ESPÉCIE: 

[Intimação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: ELIAS 

MENDES LEAL FILHO Endereço: RUA BENTO ALEXANDRE DOS SANTOS, 

243, CENTRO, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ADEMIR MAGALHAES VIANA Endereço: 02, 68, RES 

CRUZEIRO DO SUL, VILA IRENE, 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 da parte requerida 

para apresentar as Alegações Finais, no prazo de 15 (quinze) dias, com 

fundamento § 2º do artigo 364 do CPC. Cáceres/MT, 03 de outubro de 

2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002141-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA EUDALIA DOS SANTOS (EMBARGANTE)

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

ANTONIO PEDRO DA SILVA MACHADO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES PROCESSO n. 1002141-81.2017.8.11.0006 

Valor da causa: $1,000.00 ESPÉCIE: [ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO]

->EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) POLO ATIVO: Nome: LAZARA 

EUDALIA DOS SANTOS Endereço: Via dos Cravos, S/N, Cáceres, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO 

BRASIL S.A Endereço: desconhecido 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, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca da proposta do perito (ID Num. 15406981). Cáceres/MT, 

03 de outubro de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001705-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA FANAIA FONTES (AUTOR(A))

EMERSON PINHEIRO LEITE (ADVOGADO(A))

RICARDO MATEUS MORETO OLIVEIRA (AUTOR(A))

WANDERLEY LOPES CONCEICAO (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME AZEVEDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE DOS SANTOS (RÉU)

MONIQUE ABREU GAMA (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 requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

querendo, manifestar acerca do requerimento e documentos acostados 

aos autos (ID Num. 15344074). Cáceres/MT, 03 de outubro de 2018. Joel 

Soares Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007372-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO VITTORAZI (EXEQUENTE)

CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARELI DE FATIMA CAMPOS VITTORAZI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

AGUARDANDO DEVOLUÇÃO/JUNTADA DE AR

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005970-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JACONIAS RODRIGUES DE LOURDES (REQUERENTE)

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO (ADVOGADO(A))

ROSANA LORIS AZEVEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

AGUARDANDO JUNTADA/DEVOLUÇÃO DE AR

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003244-60.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

ELISEU FERREIRA ZUMBA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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 requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento das CUSTAS finais no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos) ID 14790805. Cáceres/MT, 31 de agosto 

de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007861-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PALMA DIAS (ADVOGADO(A))

CHRISTIANE PINTO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA LEAL DE MORAES (RÉU)

 

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 requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento das custas (ID Num. 14796171). Cáceres/MT, 03 de outubro de 

2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006301-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

LUANA FIRMINO MANIERO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1006301-52.2017.8.11.0006 Valor da causa: $6,750.00 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

LUANA FIRMINO MANIERO Endereço: Das Nove Horas, 36, Jardim 

Solução, 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. 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 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento das custas judiciais informadas no ID Num. 15524900. 

Cáceres/MT, 03 de outubro de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001511-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PETER WILHELMS (AUTOR(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

OSMAR SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

Fábio Schneider (ADVOGADO(A))

RAUMAXCIENE PARENTE DE LIMA WILHELMS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN (ADVOGADO(A))

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN (RÉU)

LUANA APARECIDA ORTEGA PIOVESAN (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1001511-25.2017.8.11.0006 Valor da causa: $30,000.00 ESPÉCIE: 

[POSSE, RESCISÃO / RESOLUÇÃO]->REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE (1707) POLO ATIVO: Nome: PETER WILHELMS Endereço: AVENIDA 

ACLIMAÇÃO, 555, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-040 

Nome: RAUMAXCIENE PARENTE DE LIMA WILHELMS Endereço: AVENIDA 

ACLIMAÇÃO, 555, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-040 

POLO PASSIVO: Nome: FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN Endereço: RUA 

ÉLCIO ALVES DOS SANTOS, 538, JUNCO, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Nome: LUANA APARECIDA ORTEGA PIOVESAN Endereço: 

RUA ÉLCIO ALVES DOS SANTOS, 538, JUNCO, 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 requeridas para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar(em) o 

pagamento das custas processuais remanescentes, conforme apurado no 

(ID Num. 15660711 ). Cáceres/MT, 03 de outubro de 2018. Joel Soares 

Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006157-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DO CARMO PAULA CASTRO (AUTOR(A))

RODRIGO CARRIJO FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CECILIA BOUSQUET CARNEIRO (ADVOGADO(A))

RINALDO SOUZA FAUSTINO (ADVOGADO(A))

JARBES BALIEIRO DAMASCENO (RÉU)

GRAZIELE MARQUES LIBONATTI (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS JUNTADOS 

Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte requerida da lide, 

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA, na pessoa de 

seus Advogados, com o fito de que, no prazo legal, manifestem com 

relação ao teor do documento juntado ao feito (ID 10216869), inteiro teor 

da Peça vestibular, requeira o que entender de direito. Cáceres, 03 de 
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outubro de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003821-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEISE LAURA DE MORAES (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os 

autos com a finalidade de promover a intimação do exequente para 

propulsar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Cáceres/MT, 03 de outubro 

de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001787-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS VILELA (REQUERENTE)

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR PINHEIRO CARNEIRO (REQUERIDO)

ONOFRE CARNEIRO PINHEIRO FILHO (ADVOGADO(A))

JOSE MEDINA DE MENDONCA NETO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1001787-90.2016.8.11.0006 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: LUIZ 

CARLOS VILELA Endereço: ROD KM174, KM 44, TERCEIRO LINHAO, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: FERNANDO 

CESAR PINHEIRO CARNEIRO Endereço: FAZENDA APOIO, KM 44, ZONA 

RURAL, 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 do(s) requerido(s) para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 364 § 2º do Código de Processo 

Civil, apresentar suas alegações finais. Cáceres/MT, 03 de outubro de 

2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003501-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON LOPES DE SOUZA (AUTOR(A))

PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO HAYASHIDA (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 para 

aguardar decurso de prazo para contestação. Cáceres-MT , 3 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001364-33.2016.8.11.0006

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:

JEFFERSON MARCIO VIANA (EXECUTADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

JUDSON SANDER PRATA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES PROCESSO n. 1001364-33.2016.8.11.0006 

Valor da causa: $349,966.93 ESPÉCIE: [CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, 

CONSTRIÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO / INDISPONIBILIDADE DE BENS]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Endereço: Rua 

Tancredo A. Neves, 40, CENTRO, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 

78300-000 POLO PASSIVO: Nome: JUDSON SANDER PRATA Endereço: 

Rua São Luís, 588, Jardim Paraíso, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

Nome: JEFFERSON MARCIO VIANA Endereço: Avenida Januário Santana 

do Carmo, 211, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

FINALIDADE: Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e 

art. 93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, 

inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação da 

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

certidão negativa (ID Num. 15667968 ), abaixo transcrita: 1) (X) Devido a 

parte interessada não ter depositado valor para proceder as locomoções 

até a localidade denominada de Fazenda Bonanza, aproximadamente 

(130km) desta cidade, endereço a ser diligênciado, necessito do deposito 

da diligências no valor de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais), 

correspondente às diligências; suspendo as locomoções, e devolvo o 

mandado para as providências. Dou fé. Cáceres/MT, 03 de outubro de 

2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003691-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR COSME ALMEIDA ROCA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES PROCESSO n. 1003691-14.2017.8.11.0006 

Valor da causa: $79,617.15 ESPÉCIE: [CONTRATOS BANCÁRIOS]

->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: VALDEIR COSME ALMEIDA ROCA Endereço: RUA 

SETE DE SETEMBRO, 269, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

FINALIDADE: Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e 

art. 93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, 

inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação da 

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

certidão Oficial de Justiça, abaixo transcrita: Certifico e dou fé, que em 

cumprimento ao mandado da 3ª VARA CÍVEL. Não foi possível cumprir a 

BUSCA E APREENSÃO do veiculo, tendo em vista que não o encontrei e 

não obtive informação do endereço que ele está e também não encontrei o 

requerido para obter informação do paradeiro do bem. Cáceres/MT, 03 de 

outubro de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003965-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA DE ALMEIDA TAVARES (REQUERENTE)

RILLER SILVA REVERDITO (REQUERENTE)

JOAO CARLOS MARTINS BRESSAN (REQUERENTE)

MARCELO AMBROSIO CINTRA (ADVOGADO(A))

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENI HACK (REQUERIDO)

LUCIENE NEVES SANTOS (REQUERIDO)

GILMAR FIORINI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES PROCESSO n. 1003965-41.2018.8.11.0006 

Valor da causa: $240,000.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: RILLER SILVA REVERDITO 

Endereço: Rua dos vilelas, 50, jardim dos trevos, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Nome: JOAO CARLOS MARTINS BRESSAN Endereço: Avenida 

olavo bilac, 31, cidade alta, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

MAYARA DE ALMEIDA TAVARES Endereço: Rua Almirante Barroso, 896, 

jardim paraiso, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

LENI HACK Endereço: Rua santo antonio, 617, Cavalhada, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 Nome: GILMAR FIORINI Endereço: Rua Costa Marques, 

249, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: LUCIENE NEVES 

SANTOS Endereço: Rua dos antunes, 03, Qd.14, Nucleo Hab. cohab nova, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: Nos termos do art. 203, §4° 

do Código de Processo Civil e art. 93, inciso XIV da Constituição Federal 
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c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os 

autos para efetuar a intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar acerca do ID Num. 15583137, mais precisamente 

para informar o endereço atualizado da requerida Luciene Neves Santos. 

Cáceres/MT, 03 de outubro de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001365-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO NORBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

DANILO PIRES ATALA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

AYMORE (RÉU)

RAFAEL MARTINS REBEQUI - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA 

DESIGNADA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO PROCESSO n. 

1001365-47.2018.8.11.0006 Valor da causa: $50,000.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: REINALDO 

NORBERTO DA SILVA Endereço: Rua Pompeu de Barros, q 04, l 05, Jardim 

Solução, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

AYMORE Endereço: desconhecido Nome: RAFAEL MARTINS REBEQUI - 

ME Endereço: AVENIDA CARMINDO DE CAMPOS, 3054, - DE 2463/2464 

AO FIM, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-020 Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a finalidade 

de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação agendada 

para o dia 14 de novembro de 2018 às 14h00min, que será realizada no 

Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 03 de outubro de 2018 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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003115-84.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO GOMES DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

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 decurso de prazo para o executado. Cáceres-MT , 3 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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006105-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

ADILSON BELJE DE CAMPOS (AUTOR(A))

EMILENE DA GUIA SEBA (AUTOR(A))

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA BARBOSA SOUTO E FARIA (RÉU)

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006105-82.2017.8.11.0006. AUTOR: 

ADILSON BELJE DE CAMPOS, EMILENE DA GUIA SEBA RÉU: ANNA 

CAROLINA BARBOSA SOUTO E FARIA Vistos etc. Nos termos do art. 139, 

VI do Código de Processo Civil, concedo o prazo comum de 15 dias, para 

que as partes esclareçam se possuem interesse em produzir provas. 

Caso haja interesse, deverão desde já indicar as provas e justificar a sua 

pertinência. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 06 de 

Agosto de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1004809-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

MARIA CIRLAINE PEREIRA (AUTOR(A))

PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO SATURNINO RODRIGUES LEITE (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES PROCESSO n. 1004809-88.2018.8.11.0006 

Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: [ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, 

LIMINAR]->INTERDITO PROIBITÓRIO (1709) POLO ATIVO: Nome: PAULO 

ROBERTO PEREIRA DA SILVA Endereço: Rua: General Osório, 1.179, 

centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: MARIA CIRLAINE PEREIRA 

Endereço: Rua: General Osório, 1.179, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 POLO PASSIVO: Nome: JOÃO SATURNINO RODRIGUES LEITE 

Endereço: Rua: Via Alecrim, s/n, Rodeio, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

FINALIDADE: 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. 

Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004464-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADRIANO CALIXTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA 

DESIGNADA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO PROCESSO n. 

1004464-25.2018.8.11.0006 Valor da causa: $25,000.00 ESPÉCIE: 

[COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: Nome: ADRIANO CALIXTO DE OLIVEIRA Endereço: Rua 

Paraquesaba, s/n, Vista Alegre, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TIM CELULAR S.A. Endereço: AVENIDA GIOVANNI 

GRONCHI, 7143, TIM CELULAR SA, VILA ANDRADE, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 05724-006 Senhor(a): ADRIANO CALIXTO DE OLIVEIRA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada para o dia 21 de novembro de 2018 às 16h00min, que será 

realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. 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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 132795 Nr: 1592-98.2011.811.0006

 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: DIONISIO ANTONIO STRIQUER, MARIA DE FÁTIMA 

LAGANA STRIQUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO VIEIRA DE MORAES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAINE CHIESA - OAB:6795/MS, 

CLÉLIO CHIESA - OAB:5660, LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - 

OAB:4060, MATHEUS PODALIRIO TEDESCO DANDOLINI - 

OAB:14222/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13.164-B MT
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 Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento formulado pelo réu nas fls. 

1.239/1.240. Comunique-se os Oficiais de Justiça para prosseguir com o 

cumpri-mento do mandado. Caso a necessidade de requisição de força 

policial, esclareça ao Comando Policial que até o momento não se 

vislumbra a necessidade de observar o dis-posto no item 2.5.8 da 

CNGC/TJMT (estudo prévio do caso) pois não se trata de conflito agrário, 

mas sim de mero desajuste contratual havido entre as partes, inexistindo 

alto número de pessoas impactadas pela decisão, e por não se averiguar 

até o momento qualquer notícia de tensão exacerbada entre as partes 

litigantes, salvo novos fatos que recomendem providência diversa – a qual 

deverá ser informada ao Juízo. Não obstante, intimem-se os autores para 

que regularizem a repre-sentação processual por Advogado, mormente 

façam constar no prazo de 05 (cinco) dias o substabelecimento ou 

procuração que tenha legitimado a atuação do Advogado subscritor da 

petição de fls. 1.088/1.092. Intimem-se as partes, por meio de seus 

Advogados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148869 Nr: 7429-03.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEIR BATISTA SOUTO, IVANILDA DONIZETE 

DE LIMA SOUTO

 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 da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, manifestar acerca da carta precatória devolvida sem 

cumprimento (fls.209/219).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 170653 Nr: 6771-08.2014.811.0006

 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: SELDEN SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC FINANCE (BRASIL) S/A - BANCO 

MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, GRACE ALVES DA SILVA - OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO MIGLIORE - 

OAB:182107, CLAUYDIA REGINA FIGUEIRA - OAB:286495, LUCIANO 

CARVALHO FILHO - OAB:384207, MARIA CLARA AZEVEDO DA SILVA 

- OAB:406922

 INTIMAÇÃO da parte requerida, na pessoa de seu advogado, para tomar 

conhecimento que a CERTIDÃO de intimação encontra-se disponível na 

secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 7502 Nr: 2-09.1999.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR FERNANDES, ANÉZIO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A MT, TIAGO KLEIN DIAS - OAB:17559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, tomar 

conhecimento da penhora realizada via BACENJUD , bem como, da 

informação de fls.532 em relação ao executado Anézio Fernandes (sem 

ativos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 170653 Nr: 6771-08.2014.811.0006

 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: SS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HF(S-BM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, GRACE ALVES DA SILVA - OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO MIGLIORE - 

OAB:182107, CLAUYDIA REGINA FIGUEIRA - OAB:286495, LUCIANO 

CARVALHO FILHO - OAB:384207, MARIA CLARA AZEVEDO DA SILVA 

- OAB:406922

 INTIMAÇÃO da parte requerida, na pessoa de seu advogado, para tomar 

conhecimento que a CERTIDÃO de intimação encontradisponível na 

secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 132795 Nr: 1592-98.2011.811.0006

 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: DIONISIO ANTONIO STRIQUER, MARIA DE FÁTIMA 

LAGANA STRIQUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO VIEIRA DE MORAES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAINE CHIESA - OAB:6795/MS, 

CLÉLIO CHIESA - OAB:5660, LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - 

OAB:4060, MATHEUS PODALIRIO TEDESCO DANDOLINI - 

OAB:14222/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13.164-B MT

 Ante a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça concedendo efeito 

suspensivo ao recurso de apelação (fls. 1245/1247), intime o Oficial de 

Justiça para proceder à devolução do mandado.

Providencie à abertura de novo volume, já que ultrapassado o número de 

páginas como determina a CNGC.

No mais, cumpra o despacho de fls. 1.235.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 184710 Nr: 5066-38.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA CONCEIÇÃO COSTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOELY MARIA DA SILVA-SERVIÇOS -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DANTAS SOUZA - 

OAB:16.143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

184710 §!3P+¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

 AUTOS N.º 5066-38.2015.811.0006

 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: CLAUDIA CONCEIÇÃO COSTA FERREIRA

PARTE REQUERIDA: SOELY MARIA DA SILVA-SERVIÇOS -ME

FINALIDADE: PARA QUE efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 

4.450,02 (quatro mil quatrocentos e cinquenta reais e dois centavos) no 

prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 523 da Lei adjetiva em vigor. 

Caso não efetue o pagamento no prazo acima, incidirá sobre o montante 

devido multa (10%) e honorários (10%), na forma do art. 523, §1°/NCPC.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc.Anote-se na capa dos autos a fase de 

cumprimento de sentença.Determino a intimação do devedor, por carta 

com aviso de recebimento (art. Art. 513, §2°, II do NCPC), a fim de que este 

efetue o pagamento da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do 

art. 523 da Lei adjetiva em vigor. Caso não efetue o pagamento no prazo 

acima, incidirá sobre o montante devido multa (10%) e honorários (10%), 

na forma do art. 523, §1°/NCPC. Efetuado o pagamento parcial no prazo 

assinalado, a multa e os honorários incidirão sobre o restante (art. 523, 

§2°).Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, retorne 

concluso para a análise dos demais pedidos contidos na petição de fls. 
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835/839.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e 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, JOSANE DOS 

SANTOS CUNHA, digitei.

Cáceres - MT, 2 de outubro de 2018.

Solange Biscaro Marques

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 142537 Nr: 332-49.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORMA JULIANA RAMOS PIRES, RITA ANGELICA DE 

SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA 

GRANDE CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES, FOREVER LIVING 

PRODUCTS BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA M. DE 

FIGUEIREDO BACOVIS - OAB:39.586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Klein Dias - 

OAB:MT0014062O, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT, JOSE 

AUGUSTO LEAL - OAB:73710, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, manifestarem acerca das planilhas atualizadas das 

dívidas das requerentes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 142537 Nr: 332-49.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORMA JULIANA RAMOS PIRES, RITA ANGELICA DE 

SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA 

GRANDE CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES, FOREVER LIVING 

PRODUCTS BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA M. DE 

FIGUEIREDO BACOVIS - OAB:39.586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Klein Dias - 

OAB:MT0014062O, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT, JOSE 

AUGUSTO LEAL - OAB:73710, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados para 

conhecimento das planilhas juntadas pelo BANCO SICREDI.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 193565 Nr: 10464-63.2015.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Q.I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO OLIVEIRA BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANE GABRIELA SILVA DE 

LIMA MOREIRA - OAB:20.494, JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - OAB:13109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INIIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 15 (quinze)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista que 

decorreu o prazo deferido às fls.52

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005247-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELEN SANTOS ALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

DANIEL FERRAZ BUHLER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCAVEL SERVICOS LTDA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 07/11/2018 15:00 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CÁCERES.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 44112 Nr: 2579-47.2005.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença, no qual o Executado pugna pelo 

parcelamento do débito, forte no art. 916 do CPC.

O Exequente atualizou o valor do crédito e concordou dividir o débito em 

03 (três) parcelas.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos constam, DECIDO:

a) Deferir a proposta para que o Executado efetue a quitação do débito 

parcelado em 03 (três) vezes, conforme o valor atualizado à fl. 395;

b) Intime-se o Executado para comprovar o pagamento corresponde a 

30% do débito atualizado, forte no art. 916, CPC;

c) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 151529 Nr: 10367-68.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA DA SILVA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA SILVA CARVALHO - 

OAB:10.627-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS na qual há informações nos 

autos da liquidação da requisição (fls. 82/85).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

Os documentos de fls. 82/85 evidenciam que foram efetivados os 

pagamentos da Requisição de Pequeno Valor. Desse modo, a satisfação 

da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de 

mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC/15;

b) Sem custas e honorários, na forma da lei;

c) Após transitada em julgado, ao arquivo;

d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 51797 Nr: 1118-06.2006.811.0006

 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: DIVINA APARECIDA PALHEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES/MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342, 

ANDREA VICARI WEISSHEIMER - OAB:8914-OAB/MT, ANDREI COSTA 

TAKAKI - OAB:12.981 MT, JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - OAB:8784/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA 
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E LIMA - OAB:2394 MT, PROCURADOR(A) DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Pugna o exequente à fl. 216 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 60 (sessenta) 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. 91/100), 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 91261 Nr: 6432-25.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORVETTI COMÉRCIO DE MÁQ. E MÓVEIS 

PARA ESCRITÓRIO, MARTA MARQUES DE MATOS, SAMUEL OLSEN DE 

MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:

Nome do(a) Citando(a):

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 75580 Nr: 2275-43.2008.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUINO ARVELINO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZANIA M. VILELA ALVES - 

OAB:5177-B, KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA - OAB:94140/MG

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, INTIMO o requerido, por meio 

de seu advogado, para que também se manifeste sobre os documentos 

juntados às fls. 264/266, no prazo de 10 (dez) dias.

 Analista Judiciária

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 93546 Nr: 8666-77.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONATO FORTUNATO OJEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

93546 §!*DO¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA PENHORA

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 8666-77.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(S): DONATO FORTUNATO OJEDA

INTIMANDO(S): Executados(as): DONATO FORTUNATO OJEDA, CPF: 

001.746.021-20, Endereço: LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/11/2009

VALOR DO DÉBITO: R$ 9.724,50

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(foram) 

PENHORADO(S) o(s) VALORES EM DINHEIRO, conforme descrição a 

seguir e de que, portanto, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias, contados 

da expiração do prazo deste edital, para opor(oporem) embargos.

BEM(BENS) PENHORADO(S): R$ 4.609,09 (quatro mil seiscentos e nove 

reais e nove centavos), bloqueados da agência do Banco Bradesco e 

transferidos para conta judicial no Banco do Brasil

Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, técnica judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 2 de outubro de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 42584 Nr: 1183-35.2005.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDKCDTL, ILDS, VBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIRO BRUNO DUARTE E 

CASTRO - OAB:11845, CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - 

OAB:6.606/MT, JAIR DE OLIVEIRA LIMA - OAB:4823-B, Yago Gattass 

Crepaldi - OAB:21108

 Vistos, etc.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Defiro o pleito da parte Executada e para tanto, determino o 

levantamento do valor penhorado à fl. 405, em favor do Exequente na 

conta informada, nos moldes do Provimento n.68, de 3 de maio de 2018, da 

Corregedoria Nacional de Justiça;

b) Após, intime-se o Exequente para que requeira o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento;

c) Às providências. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 91261 Nr: 6432-25.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORVETTI COMÉRCIO DE MÁQ. E MÓVEIS 

PARA ESCRITÓRIO, MARTA MARQUES DE MATOS, SAMUEL OLSEN DE 

MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

91261 §!*-^¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 6432-25.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): CORVETTI COMÉRCIO DE MÁQ. E MÓVEIS PARA 

ESCRITÓRIO e MARTA MARQUES DE MATOS e SAMUEL OLSEN DE 

MATOS

CITANDO(A, S): Executados(as): Corvetti Comércio de Máq. e Móveis Para 

Escritório, CNPJ: 15019888000181Inscrição Estadual: 131113658, 

brasileiro(a).
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Executados(as): Marta Marques de Matos, Cpf: 30560373104 Filiação: , 

brasileiro(a). Executados(as): Samuel Olsen de Matos, Cpf: 17464145100 

Filiação: , brasileiro(a).

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/06/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 6.353,06

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública do ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA 

nº20092850, que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, THAISA OLIVIA, digitei.

 Cáceres - MT, 2 de outubro de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 174911 Nr: 9888-07.2014.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J MARTINS DE OLIVEIRA MERCEARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

174911 §!2R,¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 9888-07.2014.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): J MARTINS DE OLIVEIRA MERCEARIA

CITANDO(A, S): Executados(as): J Martins de Oliveira Mercearia, CNPJ: 

26768184000128, brasileiro(a)

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/11/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 339.828,45

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública do ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA 

nº201411071 , que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, THAISA OLIVIA, digitei.

 Cáceres - MT, 2 de outubro de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 179176 Nr: 1734-63.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMFDS, IPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDSCRDC, LTF, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos - 

OAB:, Manoel Alvares Campos Júnior - OAB:9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRAZIELE MARQUES 

LIBONATTI MARTINS - OAB:109.373 RJ, JANAINA SAMPAIO DE 

OLIVEIRA - OAB:11243 MT, LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA - 

OAB:12.384, PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - OAB:8750

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Requerido na data de 23.08.2018 e até a presente 

data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Procurador Geral 

do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 3 (três) dias os devolva 

a esta Escrivania.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 160517 Nr: 8323-42.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLGA SOARES DA SILVA ALVARES, JOSÉ 

ROBERTO ALVARES, LUIZ CARLOS PIERONI, OLGA SOARES DA SILVA & 

CIA LTDA, IDELVAN FERREIRA MACEDO, DANILO AUGUSTUS LEON 

AGRELLI GRÉGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARCIO FONSECA DA 

SILVA - OAB:12.384/MT, MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - 

OAB:9791

 Certifico que o movimento "Decisão->Determinação", de 03/08/2018, foi 

disponibilizado no DJE nº 10338, de 14/09/2018 e publicado no dia 

17/09/2018, onde constam como patronos habilitados para receberem 

intimações: LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA - OAB:12.384/MT, 

representando o polo passivo. CERTIFICO que não constou inserido no 

sistema para publicação o nome do patrono Manoel Alvares Campos 

Junior OAB MT 9791, constituído pelos requeridos Olga Soares da Silva 

Alvares, José Roberto Alvares e Olga Soares da Silva & Cia Ltda, assim, 

amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, encaminho novamente para 

publicação a decisão de fls. 1028, a fim de que estes requeridos sejam 

intimados por meio de advogado.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 156236 Nr: 3861-42.2013.811.0006

 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: APARECIDO DE ALMEIDA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO INSTITUTO 

NACIONAL SEGURO SOCIAL - OAB:

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, INTIMO A PARTE AUTORA, 

por meio de seu advogado, para que se manifeste sobre o laudo pericial 
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de fls. 184/187, no prazo de 10 (dez) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 160517 Nr: 8323-42.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLGA SOARES DA SILVA ALVARES, JOSÉ 

ROBERTO ALVARES, LUIZ CARLOS PIERONI, OLGA SOARES DA SILVA & 

CIA LTDA, IDELVAN FERREIRA MACEDO, DANILO AUGUSTUS LEON 

AGRELLI GRÉGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARCIO FONSECA DA 

SILVA - OAB:12.384/MT, MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - 

OAB:9791

 "Vistos, etc.

Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos 

do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela nova lei adjetiva:

a) Intimem-se as partes para, especificarem quais provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida, a 

questão de fato exposta na lide e com a prova pretende atestar, de sorte 

a justificar sua adequação e pertinência, forte o art. 357, II, CPC/15;

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá articular coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC/15;

c) Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15.

d) Fixo o prazo sucessivo de 10 (dez) dias úteis, para que as partes 

satisfaçam com o estabelecido, a fim de sanear o feito, sob pena de 

preclusão;

e) Após o decurso o prazo supra, volvem-me conclusos;

f) Às providências. Intimem-se. Cumpra-se."

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003263-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

ANDRESSA RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/11/2018 15:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003264-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

KYMBERLI LUAINE LUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN ANFILOFEV FARIA (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO (a), PARA NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

EMENDAR A INICIAL COMPROVANTE DE ENDEREÇO DA REQUERENTE. 

SOB A PENA DO ART. 321 CPC. E CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA E 

EXTINÇÃO DO PROCESSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005742-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

12/11/2018 16:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011792-28.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON CALADO BARBOSA (REQUERENTE)

Renato Rodrigues Coutinho (ADVOGADO(A))

WASHINGTON CALADO BARBOSA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO: Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, consoante cálculo 

apresentado pelo exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado 

o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez 

pontos percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003323-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DE PLACIDO (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO (a) DO (a) REQUERENTE PARA NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, EMENDAR A INICIAL OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

PARA O ANDAMENTO DO PROCESSO (ART. 321 CPC), SOB PENA DO 

ARTIGO ANTERIORMENTE CITADO, E CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA , 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. DOCUMENTOS DA INICIAL 

( X ) EXTRATO SPC/ SERASA DE BALCÃO DOCUMENTOS DE 

IDENTIFICAÇÃO ( ) RG/ CNH/ CARTEIRA DE TRABALHO OU EQUIVALENTE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ( ) CONTA DE AGUA/ ENERGIA/ 

TELEFONE OU EQUIVALENTE

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003577-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO (ADVOGADO(A))

REGIANE APARECIDA DE ALMEIDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARA IMPUGNAR CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007831-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROSA MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

BENEDITA IVONE ADORNO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (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 PARA APRESENTARA CONTRARRAZÕES AO 
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RECURSO INOMINADO NO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011772-32.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI (ADVOGADO(A))

VALDIENE DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

OI S.A (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO: Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, consoante cálculo 

apresentado pelo exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado 

o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez 

pontos percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010843-96.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA (ADVOGADO(A))

GIZELDA MARIA COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (EXECUTADO)

 

INTIMO A REQUERENTE PARA QUE, NO PRAZO DE 10 DIAS, APRESENTE 

CÁLCULO ATUALIZADO TENDO EM VISTA QUE A PARTE REQUERIDA SE 

ENCONTRAVA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010387-49.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN (ADVOGADO(A))

MARIA DO CARMO SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (EXECUTADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA QUE ATUALIZE O 

CÁLCULO NO PRAZO DE 10 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010005-22.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CRISTINA CRIADO (ADVOGADO(A))

ORIVALDO CRIADO BARBOSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

OI S/A (EXECUTADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA QUE ATUALIZE O 

CÁLCULO NO PRAZO DE 10 DIAS

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010106-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA 

(ADVOGADO(A))

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LEONARDO VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (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 FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011607-82.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALUDNEIA FREITAS ARRUDA (ADVOGADO(A))

ADILCE TOLEDO DE FREITAS ARRUDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO: Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, consoante cálculo 

apresentado pelo exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado 

o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez 

pontos percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011058-72.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO (ADVOGADO(A))

JAIR ROBERTO MARQUES (ADVOGADO(A))

ADIMILSON CARLOS DA PENHA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

OI S/A (EXECUTADO)

 

INTIMO A REQUERENTE PARA QUE NO PRAZO DE 10 DIAS APRESENTE 

CÁLCULO ATUALIZADO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010980-78.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL GOMES DE FREITAS (ADVOGADO(A))

RODRIGO MIRANDA TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (EXECUTADO)

 

INTIMO O REQUERENTE PARA QUE NO PRAZO DE 10 DIAS APRESENTE 

CÁLCULO ATUALIZADO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010907-09.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN (ADVOGADO(A))

ANDRE AUGUSTO DE MOURA 03473267147 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (EXECUTADO)

 

INTIMO O REQUERENTE PARA QUE NO PRAZO DE 10 DIAS APRESENTE O 

CÁLCULO ATUALIZADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010726-08.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANTUIL FERNANDES JUNIOR (ADVOGADO(A))

SABRINA ORTEGA DA SILVA (ADVOGADO(A))

WILSON APARECIDO MARIANO DO PRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR SOBRE O 

DEPOSITO EFETUADO PELA OI S/A NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 215839 Nr: 3640-20.2017.811.0006

 AÇÃO: Termo Circunstanciado->Procedimentos 
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Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO PIZZATTO GAMEIRO - 

OAB:22.323-MT, RICARDO AMBRÓSIO CURVO FILHO - OAB:22120/O

 INTIMO OS DRºs, PABLO PIZZATTO GAMEIRO E RICARDO AMBRÓSIO 

CURVO FILHO, ADVOGADOS DO DENUNCIADO, ELIAS PEREIRA DE 

SOUZA, A COMPARECER A AUDIÊNCIADE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

DESIGNADA PARA O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2018 ÁS 15:30 HORAS NA 

SALA DE AUDIÊNCIA DO GABINETE DA 5ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL 

DE CÁCERES-MT. DEVENDO ESTAR ACOMPANHADO DE SEU CLIENTE, 

INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EU, ARTHUR DE BARROS 

RODRIGUES, ESTAGIÁRIO DIGITEI, ASSINEI, NADA MAIS.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 238255 Nr: 6810-63.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO COSTA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANTUIL FERNANDES JÚNIOR 

- OAB:10705-MT

 Vistos etc,

I – Da defesa escrita (§ 1º, Art. 55, Lei 11.343/2006).

O réu reserva-se para contestar as questões de mérito imputadas na 

exordial acusatória durante a instrução processual.

 Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de 

absolvição sumária (CPP, Art. 397) dou regular prosseguimento ao feito.

II – Assim, nos termos do Art. 56, da Lei 11.343/2006, RECEBO a denúncia 

carreada aos autos, dando o acusado FERNANDO COSTA PRADO como 

incurso nas sanções nela imputadas.

 III - DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o dia 16/10/2018, 

às 14H00min. (Art. 56, Lei 11.343/2006).

IV - Na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do 

acusado e a inquirição das testemunhas, será dada a palavra, 

sucessivamente, ao representante do Ministério Público e à ilustre defesa 

do acusado, para sustentação oral, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para 

cada um, prorrogável por mais 10 (dez) (Art. 56, Lei 11.343/2006).

V - CITE-SE, intime-se e requisite-se o réu.

VI - Intimem-se o Ministério Público e a ilustre defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 239668 Nr: 7755-50.2018.811.0006

 AÇÃO: Cautelar Inominada Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PJCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATTLEEN KÁRITAS 

OLIVEIRA BARBOSA DIAS - OAB:9849/MT

 Vistos etc;

Determino que sejam extraídas as cópias necessárias para o Inquérito 

Policial instaurado em desfavor de LUIZ CARLOS CARDOSO.

 Após, cumpridas as formalidades legais, remetam-se os presentes autos 

ao arquivo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 238359 Nr: 6874-73.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃOMAR BARROS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSE DA SILVA - 

OAB:15745

 Vistos etc,

I - Cumpra-se conforme deprecado.

II - Designo audiência para a inquirição da testemunha ALTAIR FERREIRA 

DOS SANTOS para o dia 08/11/2018, às 14h55min.

III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência.

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

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 224149 Nr: 10057-86.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIELY CARDOSO, ELSON DE CAMPOS 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELSON DE CAMPOS PINTO, Filiação: Iraci 

da Silva Pereira e Mauro Lucio de Oliveira, data de nascimento: 

12/02/1989, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENUNCIADO NO ART. 157, 2, INCISO II, DO CP E NO 

ART. 244-B, CAPUT, DA LEI 8069/90

Despacho: Vistos etc, I – Preenchidos os requisitos legais, nos termos do 

Art. 41 do Código de Processo Penal, não verificando nenhuma das 

causas previstas no Art. 395 do mesmo código processual, RECEBO a 

denúncia nos termos do Artigo 625 da CNGC/MT, dando os acusados 

ELSON DE CAMPOS PINTO e ADRIELY CARDOSO como incurso nas 

sanções nela imputadas.II – Cite-se os réus, nos termos do Art. 396 do 

indigitado “codex”, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias.III – Na resposta, os acusados poderão arguir preliminares e alegar 

tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação quando necessário (Art. 396-A).IV - 

Decorrido o prazo sem resposta, ou declarando os réus não terem 

condições de constituir defesa, desde já NOMEIO a Defensoria Pública 

para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato 

de nomeação.V – Quanto a acusada ADRIELY CARDOSO que, em tese, 

faz jus ao benefício estabelecido no art. 89, da Lei nº 9.099/95, filiando-me 

a corrente de que se trata de direito subjetivo do acusado, hei por bem, 

designar audiência para proposta de suspensão condicional do processo 

para 19/07/2018 às 13h:55min.VI – DEFIRO o item “b” da cota ministerial de 

fls. 73, de juntada de certidão de antecedentes criminais do Instituto de 

Identificação do Estado de Mato Grosso, do sistema SIAP/TJMT, com 

fundamento no Art. 1373, II, do Provimento nº 41/2016-CGJ. Ciência ao 

Ministério Público.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Franciane A C de 

Magalhaes, digitei.

Cáceres, 24 de agosto de 2018

Antonio Marcos Nolasco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 239674 Nr: 7759-87.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEDDDMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT, ALEXANDRE AMARAL MAGALHÃES FILHO - 

OAB:14425/MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - OAB:18322/MT

 Isto posto, em consonância com parecer ministerial, restando comprovado 

a existência das condições, pressupostos e fundamentos que autorizam a 

segregação cautelar elencados no Estatuto Processual Penal, INDEFIRO 

os pedidos de revogação de prisão preventiva e substituição da prisão 

privativa de liberdade pela prisão domiciliar do requerente LUIZ CLAUDIO 

DA SILVA SANTOS.Com a vinda do respectivo Inquérito Policial, 

transladem-se as peças principais e após, arquive-se com as baixas e 

anotações de praxe.Ciência ao Parquet e a Defesa.Às 

providências.Cumpra-se, com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 240341 Nr: 8183-32.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CLAUDIO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT, ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - 

OAB:14425, ALTEMAR DIAS DA GAMA - OAB:18322/MT

 Intimar os advogados do denunciado, para que apresentem resposta à 

acusação nos autos dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 237290 Nr: 6095-21.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX WILLIAM DO PRADO BENEVIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Ação penal cod. n. 237290

Vistos, etc.

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições institucionais, ofereceu denúncia em face MAX WILLIAM DO 

PRADO BENEVIDES, dando-o como incurso no art. 157, § 2º, incisos II, V e 

§ 2º-A, inciso I, do Código Penal (fato 01), art. 157, § 2º, incisos II, V e § 

2º-A, inciso I, do Código Penal (fato 02), art. 344, caput, do Código Penal 

(fato 03) e art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (fato 04).

A denúncia foi recebida em 04/09/2018 (fl. 66).

Devidamente citado, o denunciado apresentou resposta à acusação e 

pedido de revogação da prisão preventiva ás fls. 76/83.

Ao se manifestar, o representante ministerial opinou pelo indeferimento do 

pleito (fls. 84/86).

Ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, o mesmo foi 

indeferido por este Juízo (fl. 88/89)

Pois bem, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, entendo 

que não assiste razão à defesa.

 Pois bem, quanto à resposta à acusação, verifico que, no caso versando, 

estamos diante de crime de ação penal pública incondicionada, detendo o 

Ministério Público Estadual, legitimidade para o oferecimento da denúncia, 

bem como para o desenvolvimento válido e regular do processo.

Denoto, ainda, que a peça inaugural encontra-se apta a produzir seus 

jurídicos e legais efeitos, vez que preenche todos os requisitos do art. 41, 

do Código de Processo Penal, ou seja, expôs os fatos criminosos, com 

todas as suas circunstâncias, qualificou o acusado, classificou o crime e 

apresentou o rol de testemunhas.

Com essas considerações, com supedâneo no art. 399 do CPP, designo o 

dia 23/10/2018, às 14h15min, para a realização da audiência de instrução 

e julgamento (art. 400 do CPP).

Intimem-se todos para a audiência designada.

Requisite-se. Notifique-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Cáceres/MT, 2 de outubro de 2018.

Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 237290 Nr: 6095-21.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX WILLIAM DO PRADO BENEVIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Posto isso, em consonância com parecer ministerial e presentes os 

pressupostos e fundamentos que autorizam a segregação cautelar 

elencados no Estatuto Processual Penal, INDEFIRO os pedido de 

revogação de prisão preventiva formulado em favor de MAX WILLIAN DO 

PRADO BENEVIDES.Por fim, voltem-me os autos conclusos para ulterior 

deliberação quanto a resposta à acusação apresentada pela defesa do 

réu às fls. 76/83.Notifique-se o Ministério Público e a Defesa. As 

providências.Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 236231 Nr: 5403-22.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO GOMES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK MONEZZI SOARES - 

OAB:24820, MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - OAB:OAB/MT 

21059

 Se na fundamentação do acórdão embargado inexiste qualquer ponto 

obscuro, ambíguo, omisso ou contraditório, não procede o pedido, 

mormente quando a pretensão é de reapreciação de matéria já discutida e 

decidida à unanimidade em plenário. (ED 63851/2018, DES. JUVENAL 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018) (gn)Considerando que a 

finalidade dos embargos é apenas de esclarecer a decisão proferida, sem 

modificar a substância, não se admite o seu manejo visando rediscutir a 

questão decidida, motivo pelo qual o presente recurso não merece 

provimento.Isto posto, DEIXO DE CONHECER do Recurso de Embargos 

Declaratórios de fls. 249/256, mantendo inalterada a decisão 

objurgada.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cáceres/MT, 2 de outubro 

de 2018.Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 239994 Nr: 7961-64.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLITO MAGALHÃES NOGUEIRA, RAFAEL 

SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 Pelo exposto, em dissonância com o parecer ministerial e com supedâneo 

no art. 310, inciso III, do Estatuto Adjetivo Penal, REVOGO A PRISÃO 

PREVENTIVA DE CARLITO MAGALHÃES NOGUEIRA, qualificado nos 

autos, cumulada com as seguintes medidas cautelares:a) comparecimento 

mensal em juízo, para informar e justificar suas atividades, pelo período de 

03 (três) meses.b) proibição de ausentar-se do Estado de Mato Grosso, 

sem autorização judicial.c) manter atualizado o seu endereço e telefone, 

devendo tal informação ser colhida pelo Oficial de Justiça, no ato de sua 

soltura.d) proibição de frequentar bares e locais que envolvam o consumo 

de bebidas alcoólicas, após as 22:00 horas.e) comparecimento a todos os 

atos processuais.Observando-se que caso o(a) autuado(a) descumpra 

quaisquer das medidas cautelares ora impostas, ensejará a revogação da 

medida e a decretação da prisão preventiva (parágrafo único do artigo 

312 do Código de Processo Penal – Lei nº 12.403/11). Expeça-se o 

competente ALVARÁ DE SOLTURA para colocar CARLITO MAGALHÃES 

NOGUEIRA em liberdade, se por outro motivo não deva permanecer 

preso.Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 240920 Nr: 8563-55.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVINO CLEMENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO PIZZATTO GAMEIRO - 

OAB:22.323-MT, RICARDO AMBRÓSIO CURVO FILHO - OAB:22120/O

 Pelo exposto, verifico que o presente feito não se trata de matéria 

relacionada à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher, motivo pelo 

qual determino a redistribuição do presente feito e dos autos em apenso 

de código n. 240911 a um das Varas Criminais desta Comarca.As 

providências.Cumpra-se, com urgência

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 237486 Nr: 6266-75.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT, KYMBERLI LUAINE LUZ - OAB:25.575

 Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial e com 

supedâneo no art. 316, c/c art. 321, ambos do Estatuto Adjetivo Penal, 

REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE CARLOS ANDRÉ ALVES DA SILVA, 

qualificado nos autos, mediante IMPOSIÇÃO de medidas cautelares 

elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, a saber:a) 

comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas 

atividades, pelo período de 03 (três) meses.b) proibição de ausentar-se do 

Estado de Mato Grosso, sem autorização judicial.c) manter atualizado o 

seu endereço e telefone, devendo tal informação ser colhida pelo Oficial 

de Justiça, no ato de sua soltura.d) proibição de frequentar bares e locais 

que envolvam o consumo de bebidas alcoólicas, após as 22:00 horas.e) 

PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO E SE APROXIMAR DA VÍTIMA 

EDIVANIA RIBEIRO DOS REIS.ANTES DA SOLTURA, A VÍTIMA DEVERÁ 

SER INTIMADA DA PRESENTE DECISÃO, CONFORME DETERMINA O ART. 

21 DA LEI N. 11.340/06.EXPEÇA-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE 

SOLTURA E TERMO DE COMPROMISSO, para colocar em liberdade 

CARLOS ANDRÉ ALVES DA SILVA, se por outro motivo não deva 

permanecer preso.Deverá o sr. Oficial de Justiça, no ato da soltura, 

advertir o acusado de que, ciente das medidas cautelares aqui impostas, 

estas deverão ser rigorosamente cumpridas pelo mesmo, bem como as 

medidas protetivas de urgência anteriormente aplicadas, sob pena de 

ser-lhe eventualmente decretada a prisão preventiva, nos termos dos arts. 

316 c/c 282, § 4.º c/c parágrafo único do art. 312, todos do CPP. Ciência 

ao Ministério Público, à Defesa e a Autoridade Policial.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se, com urgência.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 181072 Nr: 2910-77.2015.811.0006

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABB, SSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILTON VIGNARDI CORREA - 

OAB:9.484 MT, PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5490

 ISSO POSTO, INDEFIRO o pleito de fls. 947/949, reiterado em fls. 1.008, 

devendo o arrematante arcar com os pagamentos de impostos e taxas 

posteriores a data de 20/10/2015.Desentranhe-se dos autos a missiva de 

fls. 1.017/1.108, e junte-se aos autos de Cód. 184588.Expeça-se o 

necessário e intimem-se.Às providências.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 237742 Nr: 6450-31.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO HENRIQUE COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CÉSAR FERREIRA DA 

CUNHA - OAB:6701

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para apresentar memoriais 

finais no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 211064 Nr: 156-94.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SILVIO PEREIRA DE ARRUDA, 

RODRIGO DA SILVA, ANATÁLIA GONÇALVES PEREIRA, JOÃO CARLOS 

FERREIRA JÚNIOR, ERIVALDO SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - 

OAB:4060

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 60 DIAS

FINALIDADE: INTIMAR o(s) réu(s) Denunciado(a): Denunciado(a): Erivaldo 

Silva Santos Filiação: Erivaldo dos Santos e Antonia Vicente da Silva, data 

de nascimento: 07/06/1996, brasileiro(a), natural de Varzea grande-MT, 

solteiro(a), Endereço: Rua 03 - Terceira Casa, Bairro: Vila Nova, Cidade: 

Caceres-MT, que procurado(a)(s) pelo Sr. Oficial de Justiça, não foram 

encontrado(a)(s) serem intimados da r. sentença, que segue transcrito a 

parte final abaixo. DECISÃO/DESPACHO: CONDENAR o réu Erivaldo Silva 

Santos nas sanções do artigo 157, §2º, inciso I, II, IV e V, c\c art. 70, 

ambos do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 

20 (vinte) dias, além de 29 (vinte e nove) dias-multa, fixados estes a razão 

de um trigésimo do salário mínimo vigente regime SEMIABERTO, para fins 

de início do cumprimento da pena, ambos nos termos do art. 33, §2º, alínea 

‘b’

. Não sendo encontrado o(s) réu(s), proceda-se a intimação por edital. 

Cumpra-se (ass) José Eduardo Mariano - Juiz de Direito, 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, Jamil Ribeiro Pires Auxiliar 

Judiciário, digitei. Cáceres - MT, 2 de outubro de 2018. FRANCISCO EDSON 

FANAIA - GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 240854 Nr: 8516-81.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SIDNEY MARQUES BISCARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA MARQUES 

BISCARO PASCHOALOTTI - OAB:366783/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

A Cadeia Pública local encontra-se atualmente com problemas envolvendo 

a superlotação de presos, eis que construída para acomodar cerca de 

250 presos provisórios, e infelizmente conta atualmente com 

aproximadamente cerca de 380 presos, entre detentos provisórios e 

definitivos, muito embora não possua estrutura para referida população 

carcerária.

Saliento ainda, que a mesma passa por processo em ação civil pública 

proposta pelo Ministério Público Estadual para encerramento de suas 

atividades ante a precariedade das instalações e do efetivo policial 

necessário para o regular desenvolvimento dos trabalhos de carceragem.

Entretanto, verifico dos autos que o reeducando possui seus genitores 

com avançada idade, além de um filho de parca idade, sendo que a 

convivência familiar com seus pais, deve ser medida a ser adotada pelo 

Poder Judiciário.
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Além disso, nos temos do art. 19, da Estatuto da Criança e do Adolescente 

(Lei nº 8.069/90), deve ser garantido pelo Estado o direito de convivência 

familiar da criança e do adolescente com sua família natural, o que permite 

uma análise através de efetivação do melhor interesse da criança no caso 

dos autos.

Saliento ainda, que junto aos autos de Cód. 219045, já foi concedida 

anuência em favor do reeducando, e estando os motivos inalterados, não 

vislumbro motivos para negar o presente.

Assim, concedo a anuência postulada de forma excepcional em relação 

ao preso Sidney Marques Biscaro, para fins de cumprimento de pena junto 

à Comarca de Cáceres/MT, devendo o mesmo providenciar o necessário 

para sua vinda, bem como custeio da mesma.

Cumpra-se e intimem-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 193208 Nr: 10287-02.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SIMONETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA FALCÃO RODRIGUES - 

OAB:616-A, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14935/O, MICHELE 

MACHADO LOPES - OAB:6304/RO

 Vistos em correição.

Conforme determinação do E. TJMT proferida no acórdão de fls. 258/261, 

a destinação e eventual restituição da fiança será analisada 

oportunamente pelo Juízo das Execuções.

Assim sendo, confeccione-se guia de pena, bem como PEP, de acordo 

com os termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, e após, proceda-se a 

vinculação dos valores apreendidos neste feito aos autos de execução 

penal.

Oportunamente, arquivem-se mediante as devidas cautelas e baixas de 

estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 225373 Nr: 10937-78.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS BATISTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT

 Autos n° 10937-78.2017.811.0006 – Cód. 225373

Vistos.

Defiro o requerimento do Parquet.

Depreque-se para notificação do réu no endereço declinado na cota do 

Parquet.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 225373 Nr: 10937-78.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS BATISTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT

 Visto.

Notifique-se o acusado MATHEUS BATISTA DE SOUZA para oferecer 

defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, contados na forma 

do artigo 55 da Lei n° 11.343/2006, cientificando-lhe das advertências dos 

parágrafos primeiro e terceiro do art. 55 da lei já referida.

Conste no mandado que o Senhor Oficial de Justiça deverá questionar o 

acusado, se o mesmo possui condições financeiras para constituir 

advogado, entretanto, se a resposta for negativa, então, desde já, nomeio 

o Defensor Público atuante nesta comarca, para representar o acusado 

em juízo.

Requisitem-se os antecedentes criminais. Havendo condenação, 

elabore-se certidão circunstanciada.

 Proceda-se a juntada da denúncia às folhas subsequentes àquelas de 

movimentação dos autos e juntada de peças, e consequente renumeração 

do feito.

Após, conclusos para decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se e Intime-se.

Comarca de Diamantino

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 128848 Nr: 2416-16.2018.811.0005

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Bataglini, Milene Rocha Bataglini

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudilene Julião de Souza - 

OAB:4306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como dito no despacho de fl. 80, é dever do registrador qualificar título 

judicial apresentado.

No caso, uma das irregularidades é a quebra do princípio da continuídade, 

vez que os interessados realizaram uma "divisão amigável com extinção 

de condomínio" com terceiros, sem que esse negócio tenha sido 

registrado na matrícula 41.431 e matrícula 41.434, interferindo diretamente 

na propriedade do imóvel, melhor dizendo, no tamanho da propriedade que 

caberia aos interessados.

De toda forma, para eventual registro/averbação é necessário que esse 

negócio anterior seja registrado, sendo impensável que negócio posterior 

seja registrado sem que o anterior conste na matrícula.

Diante dessa situação, e levando em conta que qualquer insurgência dos 

interessados deve ser resolvida pelo Juiz Corregedor no procedimento de 

dúvida, devidamente instruído, e não em carta precatória, determino a 

devolução da presente carta precatória, vez que o título judicial foi 

qualificado negativamente.

 Intime-se. Cumpra-se.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001479-23.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO RUIZ PEIXOTO (ADVOGADO(A))

ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

MARCELO BARBOSA ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARIO VEZIGNAZZI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001479-23.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA - 

EPP RÉU: ANTONIO MARIO VEZIGNAZZI Vistos etc. Trata-se de Ação 

Monitória ajuizada por ANDREIS COMERCIO ATACADISTAS DE 

COMBUSTIVEIS LTDA – EPP em desfavor de ANTONIO MARIO 

VEZIGNAZZI, ambos devidamente qualificados nos autos. Em postulado 

constante no ID-13867880, as partes informam que transigiram, pugnando 

pela homologação e suspensão do feito. É o necessário relato. DECIDO. 

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (ID-13867880), todavia, 

nos termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo 

cumprimento do pactuado entre os litigantes, de modo que determino a 

imediata conclusão do mencionado processo para a devida extinção, 
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assim que as partes informarem o cumprimento do acordo. Custas e 

honorários conforme pactuados. Após as formalidades legais, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino/MT, 02 de outubro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001098-78.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ VITORASSI (EXECUTADO)

BELA ARTE HOME EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001098-78.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: BELA ARTE HOME 

EIRELI - ME, JORGE LUIZ VITORASSI Vistos etc. Recebo a inicial e seus 

respectivos documentos. CITE(M)-SE o(s) executado(s), para que, no 

prazo de 03 (três) dias, efetue(m) o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), 

acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que 

em relação a esses, FIXO em 10% sobre o valor da causa e, em 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. 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. 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. Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, 

certidão comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de 

averbação junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em 

efetivada a averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo 

de 10 (dez) dias (CPC/2015 art. 828, §1º). 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. Cite(m)

-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino/MT, 02 de outubro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38499 Nr: 3334-69.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wadson Ribeiro Rangel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Marcelino Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Miquelin Monaro 

Rangel - OAB:17007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA 

- OAB:21121/O, Rafael Herrera de Oliveira - OAB:MT 18.387

 Intimo o credor para manifestar acerca das correspondências devolvidas 

de fls.206 e 208 encaminhada ao Indea, no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2598 Nr: 110-75.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A - Industria e Comércio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Teixeira Pithan, Vitor José Domoncel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SCHEILA FILIPPIN COLVERO 

DOEDERLEIN - OAB:43.945 RS

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto ao Juizo da Comarca 

de Cruz Alta - RS, as taxas Judiciais e custas de preparo da Carta 

Precatória , com a finalidade de expropriação de bens..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112838 Nr: 4137-71.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JG Transportes Ltda-ME, José Gaino, Odete 

Zaninete Gaino

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

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s) JG TRANSPORTES LTDA E OUTROS

Localidade: ZONA URBANA - DIAMANTINO

Valor: R$ 35,00

Finalidade da Diligência: PENHORA E AVALIAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88877 Nr: 1207-85.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A, Manoel Archanjo Dama Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alciléia Machado da Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora, para 

que, querendo, se manifeste acerca da penhora renajud negativa de fls. 

137, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 125546 Nr: 1039-10.2018.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanilson Benedito Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia Conceição do 

Nascimento - OAB:18655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:MT 14.176-A, Maria Lucília Gomes - OAB:5835-A-MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo legal.

 Após, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes as provas, caso desejem produzir, justificando-as, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Manifestem-se os litigantes interesses em conciliarem.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 130469 Nr: 3015-52.2018.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

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

 PARTE AUTORA: Marco Antonio de Meloo, Ceylla Christhyan Custódio de 

Godoi Mello, Leonardo Leandro Figueiró

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cultura Produtos Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ceylla Chrysthyan Custódio de 

Godoi Mello - OAB:10.050, Leonardo Leandro Figueiró - OAB:14035, 

Marco Antonio de Mello - OAB:11.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Recebo a inicial como cumprimento de sentença provisória.

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

efetue o pagamento do valor devido em execução, nos termos do art. 523 

do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo, 

apresente impugnação (art. 525, NCPC). Havendo impugnação, vistas ao 

exequente e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da 

parte executada, acrescendo-se ao valor da condenação a multa e as 

verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85492 Nr: 879-92.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Felipe Lemmel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levi José Pedrini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:7.133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por LUIS FELIPE 

LAMMEL em desfavor de LEVI JOSÉ PEDRINI, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

O pedido de cumprimento de sentença foi deferido (fls. 216/217).

Pelo não cumprimento da obrigação, o credor requereu penhora ‘on line’ 

para satisfazer o débito exequendo, restando frutífera a medida (fls. 

222/227).

As partes transigiram extrajudicial, pugnando pelo levantamento dos 

valores penhorados em favor do devedor, em virtude de que o credor 

recebeu os valores devidos, bem como a extinção do feito em visto a 

obrigação satisfeita.

 É o necessário relato.

Fundamento. DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que o feito trata-se de ação de execução de 

título judicial e, em virtude do não cumprimento da obrigação, o credor 

requereu penhora ‘on line’, para satisfazer o débito exequendo, restando 

frutífero o pedido (fls. 222/227).

Em petitórios de fl. 231 e fl. 234, as partes informam que transigiram 

extrajudicial, pugnando pelo levantamento dos valores penhorados em 

favor do devedor, visto a obrigação satisfeita e, via de consequência a 

extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Proceda-se o levantamento dos valores penhorados em favor da parte 

devedora, mediante a expedição de competente alvará de levantamento, a 

serem depositados na conta bancária que deverá ser indicada pelo 

devedor.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 128678 Nr: 2366-87.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gildo Soares Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Comércio - 

Massa Falida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Schmidt - OAB:59.026/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:18882/MT, Bruno Oliveira Castro - OAB:9237/MT, Emilia Carlota 

Gonçalves Vilela - OAB:13206, Gabriela Benine Salicio - OAB:18.244, 

José Renato Miglioli Cordovez - OAB:354.582 / MT, Luize Calvi 

Menegassi - OAB:13700, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - 

OAB:12007/MT, Vitor Franzon de Azevedo - OAB:OAB/MT 25.755

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 21 a parte embargante requer o cancelamento da 

audiência agendada para o dia 03/10/2018, às 14:00 horas.

Da análise dos autos, verifico que a parte embargada não manifestou o 

desinteresse da realização da audiência.

Ora, a audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC/2015).

Registro, ainda que as partes poderão constituir representantes para a 

audiência, nos termos do § 10 do art. 334, que assim dispõe:

“Art. 334 (...)

§ 10 - A parte poderá constituir representante, por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir.”

Advirto que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fl. 21.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 514 Nr: 279-67.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural Médio Norte Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvino Mori, Mauri Trentini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Tavares de 

Mello - OAB:5026, Marcelo Alves Puga - OAB:MT/5.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): SILVINO MORI E OUTRO

Localidade: ZONA URBANA DIAMANTINO - MT

Valor: 25,00

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO TERCEIROS ADQUIRENTES

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 128471 Nr: 2296-70.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

 PARTE AUTORA: Jaoquim Marcelino Prestes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Comércio - 

Massa Falida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Schmidt - OAB:59.026/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:18882/MT, Bruno Oliveira Castro - OAB:9237/MT, Emilia Carlota 

Gonçalves Vilela - OAB:13206, Gabriela Benine Salicio - OAB:18.244, 

José Renato Miglioli Cordovez - OAB:354.582 / MT, Luize Calvi 

Menegassi - OAB:13700, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - 

OAB:12007/MT, Vitor Franzon de Azevedo - OAB:OAB/MT 25.755

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 21 a parte embargante requer o cancelamento da 

audiência agendada para o dia 03/10/2018, às 14:00 horas.

Da análise dos autos, verifico que a parte embargada não manifestou o 

desinteresse da realização da audiência.

Ora, a audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC/2015).

Registro, ainda que as partes poderão constituir representantes para a 

audiência, nos termos do § 10 do art. 334, que assim dispõe:

“Art. 334 (...)

§ 10 - A parte poderá constituir representante, por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir.”

Advirto que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fl. 21.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11525 Nr: 1501-94.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Bueno Ramos, Márcia Kroling Ramos

 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: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 Vistos etc.

Do petitório de fl. 128, dê ciência à parte autora da realização da busca de 

bens dos devedores, contudo, restaram infrutíferas.

Intime-se. Cumpra-se.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88359 Nr: 662-15.2013.811.0005

 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): Vera Lucia Fontes de Souza, Reginaldo 

Benedito Fontes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Augusto Stuker - 

OAB:15536-B MT

 Vistos etc.

Do petitório de fls. 151/153, dê ciência à parte autora que a busca via 

Renajud, restou infrutífera, conforme extrato de fl. 138.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11199 Nr: 1176-22.2000.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A Securizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Danilo Trevisol Guerini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wállace Eller Miranda - 

OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério de Bortoli Keller - 

OAB:OAB/MT 6383-A

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32942 Nr: 1211-35.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sonio Aramis dos Santos Blauth, Luciede do 

Bomfim Blauth, Manoel Cícero de Lima, Luci Jane Pereira de Lima

 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, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A, Paulo Rogério de Souza Milléo - 

OAB:6110-A, Sergio Guaresi do Santo - OAB:6.112-A MT

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca do petitório de fls. 225/229. Fixo o 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88773 Nr: 1104-78.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petroleo S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Tupã Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bernardo Buosi - OAB:SP 

227.541, Fábio André Fadiga - OAB:SP 139.961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107672 Nr: 1466-75.2016.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanilson Benedito Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:MT 14.176-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vania Conceição do 

Nascimento - OAB:18655

 Vistos etc.

Em petitório de fls. 110/111, a parte demandada requer a exclusão da 

restrição via Renajud.

Da análise dos autos, verifico que foi deferido o pedido de liminar e a 

manutenção da posse do veículo ao demandado, nos autos do processo 

tombado sob nº 1039-10.2018.811.0005 – código 125546.

Verifico, também, a inexistência nos autos de determinação de inclusão de 
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restrição do veículo, objeto da presente demanda, restando, assim, 

prejudicado o pedido de fls. 110/111.

Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte autora para, querendo, 

impugnar no prazo legal.

 Após, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes as provas, caso desejem produzir, justificando-as, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Manifestem-se os litigantes interesses em conciliarem.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101378 Nr: 2180-69.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irajá Rezende de Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmir José Sia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anne Caroline Schommer - 

OAB:OAB/MT 21.588, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:11.987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gastão Batista Tambara - 

OAB:12.529-A, Luiz Orione Neto - OAB:3.606/MT

 Vistos etc.

DETERMINO que expeça-se ofício à conta única do TJMT, para que 

proceda com a vinculação, bem como a unificação dos valores 

penhorados/depositados, no presente feito, para posterior expedição de 

alvará.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 110917 Nr: 3121-82.2016.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Katia Cristina Almeida Lyra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Almeida - 

OAB:20758

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 101, a parte autora requer a restrição do veículo 

alienado fiduciariamente.

Pois bem, a meu ver, a restrição judicial é desnecessária e incabível, pois 

existente gravame que decorre da alienação fiduciária do veículo o que 

impossibilita, por si só, a sua transferência sem a anterior anuência do 

credor fiduciário.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fl. 101.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103707 Nr: 3298-80.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Capella, Nelson Soares Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Vargas Pinto, Maria Helena Fabri Pinto, 

Juvenal Scardua, Ricardo Murilo de Arruda Alves, Lizete Furini Scardua, N 

S Livramento Cartório de Notas e Registros Cívil, Laudiange Helaine Herani 

Wendpap

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bisnea Cristina Silva - 

OAB:16.208/MT, Edinei Ronque - OAB:15.937/MT, Eduardo Theodoro 

Fabrini - OAB:10018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, PAULO 

ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - OAB:13685, Paulo Roberto 

de Ameida Santos Filho - OAB:OAB/MT 13.685

 Vistos etc.

Certifique-se acerca da citação dos demandados Laudiange Helaine Herni 

Wendpap e Nossa Senhora do Livramento Cartório de Notas e Registro 

Civil.

Sem prejuízo do exposto, manifeste-se a parte autora acerca da 

devolução da missiva (fls. 509/514).

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 102824 Nr: 2877-90.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massey Ferguson Administradora de Consorcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Giovani de Souza, Espólio de Aldo 

de Souza, Fabiana Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Saad - OAB:24956/SP, 

João Marcelo Guerra Saad - OAB:234665/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de fls. 164/165.Sem prejuízo do 

exposto, intime-se o advogado da parte exequente para que informe aos 

autos, em (30) trinta dias, se há abertura de inventário com a consequente 

nomeação de inventariante do devedor Sr. Aldo de Souza.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 129492 Nr: 2660-42.2018.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Gabriel dos Santos Frota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n. 129492

DECISÃO

Vistos etc.

1. Trata-se de execução penal do reeducando Antônio Gabriel dos Santos 

Frota.

2. Destaco que em consulta aos antecedentes criminais do reeducando 

não há outras execuções penais em seu desfavor, conforme anexo.

 3. Intime-se o reeducando para comparecer na audiência admonitória 

designada para o dia 29 de janeiro de 2019, às 15h30min, devendo esse 

trazer comprovante de endereço atualizado.

4. Destaco que o não comparecimento acarretará a regressão para o 

regime fechado.

 4.1 Não havendo o comparecimento do reeducando para a oralidade 

designada, vista ao MPE.

 5. Após aguarde-se o cumprimento da pena.

 5.1 Havendo proximidade para progressão de regime (30 dias antes), 

proceda com a realização do cálculo da pena e encaminhem-se os autos 

às partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

6. Caso haja o cometimento de falta grave, encaminhem os autos ao 

Ministério Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

7. Em relação a pena de multa, proceda-se a elaboração de cálculo de 

liquidação da pena de multa estabelecida, intimando-se, posteriormente, 

o(a) recuperando(a) para quitar integralmente o valor a ser apurado, no 

prazo de 10 (dez) dias, podendo esse requerer o parcelamento.

 7.1. Não efetuado o pagamento e não requerido o parcelamento, 

extraia-se certidão da sentença condenatória e encaminhe-se à 

Procuradoria Geral do Estado para execução;

7.2 Destaco que quando da intimação do(a) reeducando para o 

comparecimento da audiência admonitória, deverá proceder-se a intimação 

desse em consonância com este item, de modo que encaminhe o valor 

liquidado da pena de multa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Diamantino/MT, 17 de setembro de 2018.

 RAUL LARA LEITE
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 129556 Nr: 2680-33.2018.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Victor Daniel Ferreira Leite de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 Código n. 129556

DECISÃO

Vistos etc.

1. Trata-se de execução penal do reeducando Luiz Victor Daniel Ferreira 

Leite de Oliveira.

2. Destaco que em consulta aos antecedentes criminais do reeducando 

não há outras execuções penais em seu desfavor, conforme anexo.

 3. Intime-se o reeducando para comparecer na audiência admonitória 

designada para o dia 15 de janeiro de 2019, às 17h30min, devendo esse 

trazer comprovante de endereço atualizado.

4. Destaco que o não comparecimento acarretará a regressão para o 

regime fechado.

 4.1 Não havendo o comparecimento do reeducando para a oralidade 

designada, vista ao MPE.

 5. Após aguarde-se o cumprimento da pena.

 5.1 Havendo proximidade para progressão de regime (30 dias antes), 

proceda com a realização do cálculo da pena e encaminhem-se os autos 

às partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

6. Caso haja o cometimento de falta grave, encaminhem os autos ao 

Ministério Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

7. Em relação a pena de multa, proceda-se a elaboração de cálculo de 

liquidação da pena de multa estabelecida, intimando-se, posteriormente, 

o(a) recuperando(a) para quitar integralmente o valor a ser apurado, no 

prazo de 10 (dez) dias, podendo esse requerer o parcelamento.

 7.1. Não efetuado o pagamento e não requerido o parcelamento, 

extraia-se certidão da sentença condenatória e encaminhe-se à 

Procuradoria Geral do Estado para execução;

7.2 Destaco que quando da intimação do(a) reeducando para o 

comparecimento da audiência admonitória, deverá proceder-se a intimação 

desse em consonância com este item, de modo que encaminhe o valor 

liquidado da pena de multa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Diamantino/MT, 24 de setembro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 98500 Nr: 834-83.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oedson Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LUIS TIMIDATI - 

OAB:13528

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 02 de outubro de 2018, às 15h30min.

Código n. 98500

 Autos n. 834-83.2015.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu(s): Oedson Aparecido da Silva.

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; a representante do 

Ministério Público, Dra. Gileade Pereira Souza Maia; o Advogado, Dr. 

Leandro Parma Timidati, a testemunha Kleber dos Santos Almeida e o 

denunciado Oedson Aparecido da Silva.

II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada a 

presença das partes e autoridades acima mencionadas. Realizou-se a 

oitiva da testemunha Kleber dos Santos Almeida e, após, o interrogatório 

do denunciado. Registre-se que a gravação observou o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça.

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

Vistos, etc. Solicitem informações acerca do cumprimento da Carta 

Precatória expedida a Comarca de Nova Mutum/MT, com o retorno da 

missiva devidamente cumprida, abra-se vista as partes para apresentação 

das alegações finais, nos termos do artigo 403, §3º, do CPP. Expeça-se o 

necessário. Às providências. NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, 

sendo que os presentes assinam a ata por mim redigida e saem intimados, 

_________ Karla Gabrielle de Almeida, Estagiária.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Gileade Pereira Souza Maia

Promotora de Justiça

Leandro Parma Timidati

Advogado

Oedson Aparecido da Silva

Denunciado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 107573 Nr: 1431-18.2016.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gidelmo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darlene Katia Fogliatto Gouveia 

- OAB:12106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono da Parte Embargante para que fique ciente da 

juntada dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls.27/28 e querendo 

apresente impugnação no prazo de 05 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103004 Nr: 2960-09.2015.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT, Prefeito Municipal de 

Diamantino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regina Aparecida Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAMON DE 

OLIVEIRA MARTINS, para devolução dos autos nº 

2960-09.2015.811.0005, Protocolo 103004, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93134 Nr: 1362-54.2014.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daylan Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE DIAMANTINO, para devolução dos autos nº 

1362-54.2014.811.0005, Protocolo 93134, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 39325 Nr: 187-98.2009.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Fundação Nacional do Índio - FUNAI/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Rosa Lima, Ministério Público Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Mendes Moragas - 
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Procuradoria Geral do INSS - OAB:MG 92.171, Valmir Benevides 

Demetrio - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Luiz de Deus Junior 

- OAB:7167/MT, Guilherme Mendes Moragas - Procuradoria Geral 

do INSS - OAB:MG 92.171, Ministerio Publico do Estado de Mato 

Grosso - OAB:, Valmir Benevides Demetrio - OAB:

 Código: 39325

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante o teor da certidão de fl. 636, intime-se o acusado para, em 05 (cinco) 

dias, constituir novo advogado. Decorrido o prazo sem manifestação será 

nomeado Defensor Público.

 Intimem-se.

 Às providências.

Diamantino/MT, 03 de outubro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

 Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 99227 Nr: 1205-47.2015.811.0005

 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: RNdQ, RdNQ, ESN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THOMAZ HUDSON DA SILVA 

KOBI - OAB:18086/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1205-47.2015.811.0005 -CÓDIGO 99227

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: Robert Nascimentos de Queiroz e Rhuan do 

Nascimento Queiroz e Evania Santana Nascimento

PARTE REQUERIDA: Rodrigo Gonçalves Queiroz

INTIMANDO: REQUERIDO: RODRIGO GONÇALVES QUEIROZ Filiação: 

Antonio Gonçalves de Queiroz e Tereza Gonçalves do Nascimento, 

brasileiro(a), Endereço: Rua 20, Quadra 36, Lote 17, Setor 5, Bairro: Cpa 

3,, Cidade: Cuiabá-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/05/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 9.456,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da R. Sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Trata-se de ação de alimentos cumulada com pedido de 

guarda formulada pelos menores Robert Nascimento Queiroz e Rhuan do 

Nascimento Queiroz, representados pela genitora, Evania Santana do 

Nascimento, contra Rodrigo Gonçalves Queiroz, sustentando, em síntese, 

que: Os genitores tiveram um relacionamento de 06 anos. Do 

relacionamento sobreveio Robert Nascimento de Queiroz e Rhuan do 

Nascimento Queiroz. Sustenta que não tem condições de arcar sozinha 

com todas as despesas dos menores. No que tange a guarda pleiteia de 

forma unilateral, cabendo ao genitor o direito a visitação (inicial – fls. 05/5) 

Ao final, pugna pela fixação da pensão alimentícia no valor mensal de um 

salário mínimo e mais 50% das despesas extraordinárias; pelo deferimento 

da guarda unilateral dos menores Robert Nascimento Queiroz e Rhuan do 

Nascimento Queiroz à genitora Evania Santana do Nascimento. Recebida a 

inicial foram deferidos os alimentos provisórios no importe de 30% do 

salário mínimo (fls. 16). Citado e intimado, entretanto o réu não 

compareceu a audiência de conciliação (fl. 50) e não apresentou 

contestação. Aportou-se aos autos informação de que o Requerido 

passou a pagar R$ 300,00 reais mensalmente aos infantes após o 

recebimento da citação, razão pela qual tanto o Ministério Público quanto a 

Defensoria Pública requereram o julgamento do processo e condenação 

do Requerido ao pagamento do valor de 32% do salário mínimo vigente. É o 

relatório. Decido. De início, verifico que o réu foi citado, entretanto não 

apresentou contestação, portanto decreto a revelia, sem, contudo, ser-lhe 

aplicados os seus efeitos. Yussef Said Cahali ensina que “a obrigação de 

alimentos fundada no jus sanguinis repousa sobre o vínculo de 

solidariedade que une os membros do agrupamento familiar e sobre a 

comunidade de interesse, impondo aos que pertencem ao mesmo grupo o 

dever recíproco de socorro ” O artigo 1694, § 1º, do Código Civil, é 

expresso em dispor que o valor do alimento deve ser fixado para atender 

as necessidades de quem recebe, observados os recursos de quem 

paga. É imprescindível que se demonstre não somente a necessidade do 

recebimento, mas também a possibilidade de pagamento. Observo que os 

autores têm, atualmente, 12 anos e 14 anos, ou seja, estão na fase da 

adolescência, sendo a necessidade, nesse caso, presumida. Por outro 

lado, não há informações nos autos quanto a renda do Requerido, no 

entanto, verifica-se que este já está contribuindo com valor de R$ 300,00 

reais mensalmente. Assim, considerando a inexistência de informações 

quanto a renda do Requerido entendo que o valor deverá ser fixado no 

monta de 32%, valor esse intermediário e suficiente para colaborar no 

sustento dos autores. Com efeito, o valor fixado, a ser complementado 

pela genitora uma vez que a obrigação de sustento é mútua, irá 

proporcionar aos autores uma condição de vida razoável, dentro da 

esfera de disponibilidade financeira dos genitores. Também deve ser 

considerado que o réu deverá arcar com 50% das despesas 

extraordinárias como educação, saúde e vestuário, de forma que o valor 

alhures mencionado será direcionado para as despesas diárias dos 

autores, especialmente sua alimentação. Em relação ao pedido de guarda 

unilateral das menores apresentado pela genitora entendo que merece ser 

acolhido, uma vez que é a realidade atual dos menores. Posto isso, com 

fundamento artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo 

parcialmente procedente o pedido constante da inicial proposto por Robert 

Nascimento Queiroz e Rhuan do Nascimento Queiroz, representados pela 

genitora, Evania Santana do Nascimento contra Rodrigo Gonçalves 

Queiroz para: - condená-lo a pagar a pensão alimentícia no importe de 

32% do salário mínimo, hoje correspondente ao valor de R$ 305,28, até o 

dia 10 de cada mês. O valor dos alimentos deverá ser depositado no 

Banco do Brasil, conta poupança 01300011479-8, operação 13, agência 

2710 da Caixa Econômica Federal em nome da genitora Evania Santana do 

Nascimento; - condená-lo a pagar 50% das despesas extraordinárias 

como educação, saúde e vestuário, mediante apresentação de recibo; - 

deferir a guarda definitiva de Robert Nascimento Queiroz e Rhuan do 

Nascimento Queiroz em favor de Evania Santana do Nascimento, devendo 

ser lavrado o respectivo termo; Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública. P. I. C. Diamantino/MT, 23 de março de 2018. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito.

 Eu, , digitei.

 Diamantino - MT, 3 de outubro de 2018.

Patrícia Ferreira Vargas

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 109743 Nr: 2459-21.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair José Alves Moreira, Alcione Modesto 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adair Jose Alves Moreira - 

OAB:11369, Lauro Ribeiro Pinto de Sá Barreto - OAB:172123RJ

 INTIMAÇÃO dos advogados das partes requeridas, do inteiro teor do 

despacho de fls. 483, a seguir transcrito:

"Vistos, etc. Considerando a necessidade de readequar a pauta de 

audiências da Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por 

bem redesignar a audiência anteriormente agendada, para o dia 08 de 

novembro de 2018, às 13h:30min.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias. Às 

providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 92804 Nr: 1134-79.2014.811.0005

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 96 de 804



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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Uener Coelho Rodrigues

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MENDES TAVARES 

- OAB:5686

 Cód. 92804

DESPACHO

Vistos etc.

 Defiro o postulado às fls. 108/109.

 Intime-se o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, comprove a implantação do benefício em 

favor do requerente, bem como apresente a RMI (Renda Mensal Inicial) do 

benefício do autor nos autos.

Vindo resposta, dê-se vistas a parte autora.

Às providências.

Diamantino/MT, 02 de outubro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 23965 Nr: 1924-15.2004.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando de Almeida Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Jaime 

Vasconcelos Santos - OAB:9569/MT

 Código: 23965

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime o acusado para, em 05 dias, constituir novo advogado. Decorrido o 

prazo, sem manifestação, será nomeada a Defensoria Pública.

 Cumpra-se.

Diamantino/MT, 02 de outubro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 87052 Nr: 2734-09.2012.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Alexandre Teodoro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria de Lourdes Ribeiro - 

OAB:71244/SP

 Autos nº: 2734-09.2012.811.0005

Código: 87052

DESPACHO

Vistos, etc.

Acolho pedido ministerial de fl. 461, expeçam-se cartas precatórias 

conforme requerido.

 Intime-se a Defesa para manifestar sobre a desistência das testemunhas 

não localizadas.

 Cumpra-se.

Diamantino/MT, 02 de outubro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 87979 Nr: 241-25.2013.811.0005

 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: Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado - OAB:

 Código n. 87979

DESPACHO

Vistos, etc.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se na 

capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 509 e seguintes do NCPC 

corrigindo, caso necessário, as partes no polo ativo e passivo.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença de fls. 93/94.

Intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do seu representante 

judicial para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Oposta a impugnação, ouça-se a exequente.

Não havendo impugnação, expeça-se a requisição do pagamento devido, 

observando as regras do artigo 535, § 3º do NCPC.

Diamantino/MT, 02 de outubro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001102-18.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

GEOVANE RICARDO SILVA ROCHA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 21/11/2018 às 09hs00min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001103-03.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA FERNANDA DE GODOY (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 21/11/2018 às 09hs15min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001104-85.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA FERNANDA DE GODOY (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 21/11/2018 às 09hs30min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001105-70.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA FERNANDA DE GODOY (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO 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 
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Conciliação para o dia 21/11/2018 às 09hs45min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001109-10.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

CLAUDIONOR MENDES DE BRITO (REQUERENTE)

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 10hs15min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001111-77.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

MAFALDA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

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 10hs30min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001113-47.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA (ADVOGADO(A))

TIAGO SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ZALEN VIEIRA & CIA LTDA (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 21/11/2018 às 10hs45min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001132-53.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA GOMES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

GILSON DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

ALCENOR ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 28/11/2018 às 09hs00min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001124-76.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

VANDA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 28/11/2018 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: 1001047-04.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL CAJU CARDOSO (ADVOGADO(A))

JAQUELINE LESKE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Nesta data envio intimação para o recorrido querendo apresentar 

contrarrazões recursais no prazo legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001116-36.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTINS TEIXEIRA (EXEQUENTE)

NAIARA DIAS FIUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(EXECUTADO)

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001116-36.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: ANTONIO MARTINS TEIXEIRA 

EXECUTADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO 

DO BRASIL 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, 03 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.: 213862 Nr: 5882-19.2018.811.0037

 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: CFFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5882-19.2018.811.0037- Código 213862

Retificação de Registro Civil

Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Retificação de Registro Civil e Casamento proposta 

por Cheyla Ferreira Fontes Figueira.

O processo foi originariamente distribuído à 1ª Vara Cível e posteriormente 

à 3ª Vara Cível, ambas desta Comarca, oportunidade que a Juíza de Direito 

titular declinou a competência para o Juízo Diretor do Foro.

Nos termos do artigo 51, inciso VI, do COJE, e artigo 292 da CNGC os 

pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento 

de registros públicos tramitarão perante os respectivos Juízos Cíveis, com 

funções jurisdicionais.

Nesse diapasão, declino a competência para apreciação do feito ao Juízo 

da 3ª Vara Cível desta Comarca.

Às providências para a devida redistribuição.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 02 de outubro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 213824 Nr: 5855-36.2018.811.0037

 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: CZG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5855-36.2018.811.0037- Código 213824

Restauração de Registro Civil

Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Restauração de Registro Civil proposta por Creuza 

Zeferino Gomes.

O processo foi originariamente distribuído à 3ª Vara Cível desta Comarca, 

oportunidade que a Juíza de Direito titular declinou a competência para o 

Juízo Diretor do Foro.

Nos termos do artigo 51, inciso VI, do COJE, e artigo 292 da CNGC os 

pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento 

de registros públicos tramitarão perante os respectivos Juízos Cíveis, com 

funções jurisdicionais.

Nesse diapasão, declino a competência para apreciação do feito ao Juízo 

da 3ª Vara Cível desta Comarca.

Às providências para a devida redistribuição.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 02 de outubro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002274-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. A. L. (REQUERENTE)

L. C. R. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002274-93.2018.8.11.0037. Vistos etc. Defiro o pedido retro. Para tanto 

designo audiência de conciliação para o dia 21/11/2018 às 17h00min, 

oportunidade em que as partes poderão entabular um acordo. Intimem-se 

as partes. Cumpra-se. Primavera do Leste, 09 de Agosto de 2018. Lidiane 

de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006267-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUSIANO DAVID DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006267-47.2018.8.11.0037. REQUERENTE: SIMONE LEITE DA SILVA 

REQUERIDO: LUSIANO DAVID DA SILVA Vistos, etc. Cumpra-se conforme 

o deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 03/10/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006378-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELCY CANDIDO PEREIRA (REQUERENTE)

LUIZ ANTONIO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CANDIDO VALVERDE (REQUERIDO)

EDELSON CANDIDO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006378-31.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ELCY CANDIDO PEREIRA 

REQUERIDO: EDELSON CANDIDO PEREIRA, JOSE CANDIDO VALVERDE 

Vistos, etc. Cumpra-se conforme o deprecado. Após, cumpridas as 

exigências, devolva-se ao Juízo deprecante com as nossas homenagens. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 03/10/2018. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006470-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Juízo de Direito da Segunda Vara de Familia e Sucessões - Rondonópolis 

MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON LUIS DA SILVA BROGIATTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006470-09.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARCILENE APARECIDA DE 

SOUZA, JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE FAMILIA E 

SUCESSÕES - RONDONÓPOLIS MT REQUERIDO: JEFERSON LUIS DA 

SILVA BROGIATTO Vistos, etc. Cumpra-se conforme o deprecado. Após, 

cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo deprecante com as nossas 

homenagens. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 03/10/2018. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006534-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA DE FREITAS SILVA (REQUERENTE)

Juízo de Direito da Segunda Vara de Familia e Sucessões - Rondonópolis 

MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX DA SILVA FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006534-19.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 

SEGUNDA VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES - RONDONÓPOLIS MT, 

MAURA DE FREITAS SILVA REQUERIDO: ALEX DA SILVA FREITAS Vistos, 

etc. Cumpra-se conforme o deprecado. Após, cumpridas as exigências, 

devolva-se ao Juízo deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 03/10/2018. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006265-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUSIANO DAVID DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006265-77.2018.8.11.0037. REQUERENTE: SIMONE LEITE DA SILVA 

REQUERIDO: LUSIANO DAVID DA SILVA Vistos, etc. Cumpra-se conforme 

o deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 03/10/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004096-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

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

R. D. C. V. (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

F. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 15/10/2018 às 

15h00min, 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.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005369-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. F. (ADVOGADO(A))

D. F. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005369-34.2018.8.11.0037. Vistos etc. Recebo a inicial, vez que 

preenche os requisitos legais previstos no art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal. Defiro 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 

3º, do CPC. No tocante ao pedido de tutela de urgência para curatela 

provisória, entendo que merece deferimento. A incapacidade do 

interditando para assumir responsabilidades da vida civil e sua 

incapacidade de viver só e cuidar de si mesmo foram atestadas por 

profissional médico (ID 14509689, pag. 1) O requerente, genitor do 

interditando, se mostra legitimado para interpor a medida, conforme 

estabelece o art. 1.177 do CPC: “A interdição pode ser promovida: I – pelo 

pai, mãe ou tutor; II - pelo cônjuge ou algum parente próximo; III - pelo órgão 

do Ministério Público.” Desse modo, nomeio o requerente Dorvalino Ferreira 

da Silva curador provisório de Carlos Alberto Ferreira, o qual deverá 

prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, ficando autorizado, 

provisoriamente, a realizar os atos necessários para gerir e administrar os 

bens do interditando, inclusive para fins de eventual recebimento dos 

benefícios a que faz jus junto a Institutos de Seguridade Social, ficando o 

curador nomeado fiel depositário dos valores porventura recebidos e 

também obrigado à prestação de contas quando instado para tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto nos artigos 759 do CPC e seguintes. 

Além disso, designo audiência de entrevista[1] para o dia 21/11/2018 às 

13h45min. Dê-se vista ao Ministério Público (art. 752, § 1o, do CPC). 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Serve a presente 

como Mandado, se for o caso. Primavera do Leste, 29/08/2018. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito [1] Interdição. Necessidade 

de interrogatório do interditando. Somente em casos especiais, de 

pessoas gravemente excepcionais, inexistente qualquer sinal de risco de 

fraude, poder-se-á, no interesse do interditando, dispensar o 

interrogatório (TJ 179/166). (apud THEOTONIO NEGRÃO, “CPC e legislação 

processual em vigor”, Saraiva, 44.ª ed., 2012, art. 1.181, nota 2, pág. 

1091).

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 61021 Nr: 802-89.2009.811.0037

 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: LAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayane Cristina Banhos Ferrari 

- OAB:OAB-MT 23.903-O, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES - OAB:3675

 Vistos etc.

Trata-se de ação de Inventário proposto por Lúcia Arana Leal, em 

decorrência da morte de seu esposo Edson Leal.

 A requerente foi nomeada inventariante (fls.43).

As Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal foram citadas às f. 

103/104 e 135.

Plano de partilha apresentado às fls.92/93.

Às fls.166/170 a inventariante e os herdeiros requerem a conversão da 

ação de inventário em arrolamento sumário, o que desde já defiro.

Registro, que o pedido obedeceu ao que dispõem o art. 659 e seguintes do 

CPC, tendo sido apresentados todos os documentos necessários, 

notadamente porque já foram juntadas as certidões negativas, Federais, 

Estaduais e Municipais (fls.78/86, 101, 128/129 e 175).

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, homologo por sentença, 

para que produza seus legais e jurídicos efeitos, a partilha (fls.92/93) dos 

bens deixados por Edson Leal, salvo erro ou omissão e ressalvados 

direitos de terceiros e, sobretudo, da Fazenda Pública.

 Expeça-se o formal de partilha e intime-se o fisco, nos termos do art. 659, 

§ 2o do CPC.

Publicada e registrada no sistema Apolo.

 Transitada em julgado, arquive-se o processo, com as baixas e 

anotações de estilo.

Ciência às partes. Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 156096 Nr: 7223-85.2015.811.0037

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULALIA SPANIOL ROBE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ARTUR ROBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14.932-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE SENTENÇA

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 7223-85.2015.811.0037

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

INTERDITANDO: EULALIA SPANIOL ROBE

INTERDITADO: ANDERSON ARTUR ROBE

FINALIDADE: DECRETAR INTERDIÇÃO

RESUMO DA INICIAL: O requerido, ora interditando possui 22 anos de 

idade, sendo portador de doença mental severa, onde foi diagnosticado 

com enfermidade permanente e cuja CID é F. 72, a qual impossibilita de 

exercer qualquer atividade laboral, que demande de responsabilidade, por 

não possuir o uso da razão, necessitando e acompanhamento constante. 

Destarte, devido a uma condição física e mental, o requerido não é capaz 

de cuidar de si mesmo, tendo dificuldades para se locomover 

necessitando de supervisão integral para suas atividades comuns da vida 

diária até ,mesmo as mais elementares. Outrossim, a autora é a genitora e 

quem cuida de forma adequada do interditando desde de o seu 

nascimento, possuindo de fato todas as condições para desempenhar de 

maneira responsável e eficiente o encargo de curadora. Assim 

considerando a incapacidade do requerido, necessário se faz as 

interdição, deferindo-se a curatela a autora, por constituir medida de 

Justiça.

DECISÃO/DESPACHO: DECRETO A INTERDIÇÃO do réu, de acordo com o 

art. 4º, inc. III, do Código Civil, nomeando como sua curadora a 

demandante, para a prática dos atos civis da vida do interditando, ficando 

limitada aos atos da curatela aos de transações civis simples, recebimento 

de benefícios, requerimento de benefícios junto a quaisquer órgãos 

públicos ou assemelhados em qualquer esfera, sem autorização para 

dispor de bens ou direitos do interditado (art. 755, do CPC). No mesmo 

sentido, quaisquer valores recebidos de entidade previdenciária deverão 

ser aplicados exclusivamente na alimentação, saúde e bem-estar do 

interditado
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Primavera do Leste - MT, 2 de outubro de 2018.

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 159019 Nr: 8612-08.2015.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHPDJ, APNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MARTINS FELÍCIO - 

OAB:4826-A- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 159019

Vistos etc.

Considerando o parecer ministerial, JULGO EXTINTO o processo, 

determinando o seu arquivamento.

Sem custas.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 28/09/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 121750 Nr: 4268-52.2013.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRFG, GRFG, KRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA FERNANDES RABELO - 

OAB:9031-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 121750

Vistos etc.

Considerando parecer ministerial, JULGO EXTINTO o processo, 

determinando o seu arquivamento.

Sem custas.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 28/09/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 121749 Nr: 4267-67.2013.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRFG, GRFG, KRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA FERNANDES RABELO - 

OAB:9031-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 121749

Vistos etc.

Considerando parecer ministerial, JULGO EXTINTO o processo, 

determinando o seu arquivamento.

Sem custas.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 28/09/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006646-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DUARTE PEREIRA NETO (REQUERENTE)

DEISI VIEIRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA BRAGA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

ALCELY BRAGA DE OLIVEIRA PENIDO (REQUERIDO)

aldenir braga de oliveira (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006646-85.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: ANTONIO DUARTE PEREIRA NETO REQUERIDO: SILVIA 

BRAGA DE OLIVEIRA, ALCELY BRAGA DE OLIVEIRA PENIDO, ALDENIR 

BRAGA DE OLIVEIRA Vistos, etc. Recebo a carta precatória, eis que 

preenche os requisitos legais, e designo audiência para oitiva da 

testemunha Marizalva Pereira Rodrigues para o dia 20/02/2019 às 

17h00min. Oficie-se ao juízo deprecante informando acerca da data 

designada para a realização da audiência. Intime-se. Cientifique-se. Após, 

cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens, observadas as formalidades legais. Às providências 

necessárias. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 03/10/2018. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006163-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDIS BATISTELA (EXEQUENTE)

DAYANE PUNDRICH MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVALDIR ORTIZ DA SILVA (EXECUTADO)

RUBIA DE MORAES ORTIZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª 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 : 

1006163-55.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: EDIS BATISTELA EXECUTADO: 

RUBIA DE MORAES ORTIZ, IVALDIR ORTIZ DA SILVA Vistos em correição. 

Cite-se o executado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado 

da citação (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, 

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). Fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito, devendo o executado ser 

expressamente advertido de que, no caso de integral pagamento no prazo 

de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela 

metade (CPC, art.827, §1º). 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. 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 (CPC, 

art.829, §§1º e 2º). Se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Nos 

10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça 

procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido, incumbindo ao exequente requerer a 

citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Inexistindo 

pagamento no tríduo legal, inclua-se o nome do executado em cadastros 

de inadimplentes (CPC, art.782, §3º). Concluídas as diligências, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 17 de setembro de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 137906 Nr: 8955-38.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JUSTINIANO DE BEM, ELOI RITTER, DILSON 

JACINTO DE OLIVEIRA, ANITA DE FREITAS MORITA, CLAIRTO ANTONIO 

STRALIOTTO, TAKEMORI NISHIMUTA- ESPÓLIO, JULIO TAKESHI 

NISHIMUTA, OSVALDO PORFIRIO DA SILVA, MARLI PALIM BRAGATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - OAB:175890/SP, 

MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT, VICTOR MARCELO 

HERRERA - OAB:MS/9548-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB MT 

12.208-A

 Certifico que nesta data o advogado Dr. DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT fica INTIMADO para devolver os autos no prazo de 24 

horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69263 Nr: 1571-63.2010.811.0037

 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: GERALDO FORTUNATO, ALTAIR PEDRO FORTUNATO, 

MOACIR FORTUNATO

 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, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:OAB/MT 10133, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341, Paula 

Rodrigues da Silva - OAB:13605-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:211.648-SP

 Processo nº 571-63.2010.811.0037 (Código nº 69263)Cumprimento de 

SentençaExequentes: Geraldo Fortunato e OutrosExecutado: Banco do 

Brasil S/AVistos etc.É absolutamente impertinente a utilização da 

expressão “chamar o feito à ordem”, já que o descumprimento de ordem 

judicial tem as implicações legais, não significando, em hipótese alguma, 

que o feito esteja tramitando em desconformidade com o procedimento 

legal,  única circunstância que just i f icar ia a expressão 

mencionada.Intime-se a instituição financeira executada para apresentar 

os slips do período dos planos econômicos em análise, conforme 

postulado pela parte exequente, em 15 (quinze) dias, advertida de que se 

não cumprir com exatidão a decisão jurisdicional, ou criar embaraços à 

sua efetivação, sua conduta será punida como ato atentatório à dignidade 

da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e 

processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento 

do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.Havendo 

recusa ou inércia da instituição financeira, expeça-se mandado de busca 

e apreensão dos documentos.Aportando os documentos, intime-se a parte 

exequente para, em idêntico prazo, instruir o requerimento de cumprimento 

de sentença com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

devendo a petição conter: I - o nome completo, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 

3o; II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as 

respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da 

correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos 

juros, se for o caso; VI - especificação dos eventuais descontos 

obrigatórios realizados; VII - indicação dos bens passíveis de penhora, 

sempre que possível.Expirados os prazos, imediata conclusão.Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 02 de outubro de 2018.Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 136543 Nr: 7971-54.2014.811.0037

 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: WALDIR CARDOSO DA SILVA, WALDEMAR CARDOSO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR BRESSAN, MIRTES MARIA 

BRESSAN, DOMINGOS GAUDÊNCIO BRESSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, 

FRANÇOISE HEINZE - OAB:RS 52293, SERGIO BRAIBANTE PEREZ - 

OAB:25.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, Fabiano Farias Ferreira Paes - 

OAB:15021, MARCELO SEGURA - OAB:MT. 4.722-A, MILTON JOSÉ 

FERREIRA PAES FARIAS - OAB: MT 16318

 Processo nº 7971-54.2014.811.0037 (Código nº 136543)

Ação Declaratória de Nulidade

Requerentes: Waldir Cardoso da Silva e Waldemar Cardoso da Silva

Requeridos: Valmor Bressan e Mirtes Maria Bressan

Vistos em correição permanente.

Frustrada a tentativa de localização pessoal, cite-se o requerido Domingos 

Gaudêncio Bressan por edital com prazo de 20 (vinte) dias (CPC, art.257, 

III), observadas todas as formalidades legais (CPC, art.257).

Expirado o prazo para resposta, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 02 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 157356 Nr: 7821-39.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR KUMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/MT, Renata susete Cauduro Napuri - OAB:73.380/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE BARROS 

CURADO - OAB:MT 10.944, SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZÃO - 

OAB:MT 18597

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão do feito. Certifico ainda, que 

nesta data INTIMO o requerente a dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 715 Nr: 158-98.1999.811.0037

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E 

DERIVADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:40339, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521, 

DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945B/MT, FIRMINO GOMES 

BARCELOS - OAB:4770-B, GRACIELLE DE ALMEIDA CAMPOS - 

OAB:10847, HELENISE SESTI REGHELIN - OAB:55752/rs, JOÃO 

BATISTA ARAÚJO BARBOSA - OAB:9.847, JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10.962B, KAMIL SANTANA CASTRO E SILVA - OAB:11887BMT, 

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - OAB:7381/MT, LUIZ 

CARLOS CACERES - OAB:26.822-B/ PR, NAGIB KRUGER - 

OAB:4419/MT, NELSON FEITOSA - OAB:3839, ROMEU DE AQUINO 

NUNES - OAB:3770, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:MT-3.928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:OAB/MT 3921
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 Processo nº 158-98.1999.811.0037 (Código nº 715)

Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Banco do Brasil S/A

Requeridos: Tamil – Indústria e Comércio de Milho e Derivados Ltda.

Vistos em correição permanente.

Em apenso aos autos da ação revisional nº 737-80.1990.811.0037 (Código 

505).

O processo está suspenso até a conclusão da liquidação da sentença 

nos autos apensos (fls.617).

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 02 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 67255 Nr: 6957-11.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR JOÃO SOUZA, MARISTELA CALZETA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, 

Valdomiro Girardo, SUELI CONCEIÇÃO GAMBARIM GIRARDO, ANTONIO 

ROBERTO GERALDO, JOÃO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR, DIVINA DE 

ANDRADE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA BLESSA SANT'ANA DE 

SOUZA - OAB:MT 12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 

7.136-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:MT 3719

 Processo nº 6957-11.2009.811.0037 (Código nº 67255)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Vilmar João Souza e Outra

Executado: Banco Sistema S/A

Vistos etc.

Há imprecisão na determinação judicial derradeira (fls.741), 

especificamente no que tange ao termo inicial para incidência dos juros de 

mora.

Com efeito, o encargo moratório deve incidir a partir do término do prazo 

de 15 (quinze) dias para pagamento e não da data da intimação.

Destarte, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para retificação do 

cálculo exequendo.

Em seguida, conclusos para eventual homologação do cálculo e 

deliberação quanto ao levantamento do valor depositado em Juízo.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 02 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 2249 Nr: 968-73.1999.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÍRIO SECHI, PAULO ROGÉRIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO 

- OAB:3.449-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A

 Processo nº 968-73.1999.811.0037 (Código nº 2249)

Cumprimento de Sentença – Honorários de Sucumbência

Exequente: Edmundo Marcelo Cardoso

 Executados: Sírio Sechi e Paulo Rogério Gomes

Vistos etc.

A penhora incidiu sobre o imóvel do terceiro Cesar Jorge Sechi. Destarte, 

inexistindo hipótese legal de sujeição do bem do terceiro ao processo 

executivo, baixe-se a medida judicial restritiva (fls.242) e solicite-se a 

devolução da carta precatória expedida para avaliação 

independentemente de cumprimento.

Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, em 

15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso processual da 

execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 02 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 2649 Nr: 29-64.1997.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUREMA IVONE WASSMUTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON PERERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA GRINGS - 

OAB:28.303/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 Processo nº 29-64.1997.811.0037 (Código nº 2649)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Jurema Ivone Wassmuth

Executado: Airton Pereira

Vistos etc.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial pretérita (fls.953), 

especificamente no que tange à remessa dos autos à Contadoria.

Em seguida, conclusos para deliberação quanto a homologação do cálculo 

e a eventual liberação do valor depositado em Juízo.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 02 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 73919 Nr: 6239-77.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO LIMA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARQUITETURA DA MODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA BALBINO CAJANGO - 

DEF.PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo e o executado não pagou o débito. 

Certifico ainda, que nesta data INTIMO o exequente a dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 57892 Nr: 3960-89.2008.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO FRANCISCO BARUFFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEI DA SILVA CAMARGO - OAB:6526-B, 

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA 

- OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TADEU TREVISAN BUENO - 

OAB:6212/MT

 Processo nº 3960-89.2008.811.0037 (Código nº 57892)

Embargos à Execução

Embargante: Rogério Francisco Baruffi

Embargado: Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda.

Vistos etc.

Trata-se de embargos à execução opostos por Rogério Francisco Baruffi 

em face de Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda., ambos 

qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

suspensão processual, nos termos do artigo 313, II, do Código de 

Processo Civil (fls.109/110).

O acordo foi homologado (fls.111).
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A parte embargada/exequente informou o integral adimplemento do acordo 

(fls.133v).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Adimplido o acordo, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais remanescentes a teor do disposto no artigo 90, 

§3º, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 02 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 160150 Nr: 471-63.2016.811.0037

 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: IGUAÇU MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCIO ROMAGNOLI, ELZEO 

ROMAGNOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:OAB/MT3.966, TAILOR HENRIQUE SOUZA - OAB:21916/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a INTIMAÇÃO do requerente para os termos da r. certidão, no 

prazo de 5 (cinco) dias....Certifico que procedi as anotações cumprindo 

decisão de folha 70.

Certifico ainda, que em conferência ao recolhimento das custas, tendo em 

vista alteração do valor da causa, verifiquei recolhimento a maior no valor 

de R$ 282,96 (duzentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos) 

na guia nº 79547 (Taxa Judiciária) e no valor de R$ 220,00 (duzentos e 

vinte reais) na guia nº 79546 (Custas Judiciais).

Salete Ineis Camilotti

Distribuidora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 126500 Nr: 9046-65.2013.811.0037

 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: ALEXSANDRO SOSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORCIOLE ALVES BARBOSA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9046-65.2013.811.0037 (Código nº 126500)

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

Requerente: Alexsandro Soster

Requerido: Orciole Alves Barbosa Junior

Vistos etc.

Frustrada a tentativa de composição, intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as 

objetivamente, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.354-357).

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 02 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163833 Nr: 2144-91.2016.811.0037

 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: RODOMAIOR TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER AGROIND. IMP E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DE OLIVEIRA LEITE E 

SILVA - OAB:MS/17.008, LARISSA MORAES SANTOS - OAB:12975-B, 

WILSON FARIAS DO REGO - OAB:MS 16.484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2144-91.2016.811.0037 (Código nº 163833)

Ação de Cobrança

Requerente: Rodomaior Transporte Ltda.

 Requerido: Master Agroind. Import. e Exportação Ltda.

Vistos etc.

Certifique-se quanto a efetiva citação (fls.59).

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 02 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 132049 Nr: 4434-50.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS 

AGROPECUARIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COISAS DA TERRA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA, MAURO EIITI MUROFUSE, DIEGO KENJI 

MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SP 27.141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4434-50.2014.811.0037 (Código nº 132049)

Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente: UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários 

S/A

 Executadas: Coisas da Terra Comércio e Representação Ltda. e Outros

Vistos etc.

Não se desconhece que a ação adequada para o desfazimento ou inibição 

de constrição ou ameaça de constrição sobre bens é a denominada 

‘embargos de terceiro’.

Não obstante, tem-se admitido a prática de comunicação da alienação 

mediante petição nos autos principais, por influxo do princípio da economia 

processual, viabilizando à parte exequente o conhecimento do fato e, 

havendo anuência, a baixa da medida restritiva independentemente da 

propositura de ação autônoma, sem ônus para qualquer das partes.

Havendo discordância da parte exequente, compete ao terceiro 

interessado a oposição de embargos de terceiro para efetiva 

comprovação de seu direito, assumindo a parte exequente, nesse caso, o 

risco de arcar com o ônus da sucumbência acaso o terceiro alcance êxito 

na respectiva ação, já que informado previamente sobre o negócio jurídico 

que constitui a causa de pedir.

Destarte, intime-se o terceiro Ronivaldo de Souza Camargo, pessoalmente 

e por intermédio dos respectivos mandatários legais, para propor a ação 

de embargos de terceiro, acaso repute pertinente, em 15 (quinze) dias 

(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.

Aguarde-se a intimação pessoal do credor hipotecário.

Certifique-se quanto ao integral cumprimento das determinações judiciais 

pretéritas (fls.168; 185).

Às providências.

 Primavera do Leste (MT), 02 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 7171 Nr: 2070-33.1999.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZANETE ASTUTT TANNURE, FREDERICO 

WAGNER FRANÇA TANNURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE LUCILA DE 

CAMARGO - OAB:1933, SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO - 

OAB:196

 Processo nº 2070-33.1999.811.0037 (Código nº 7171)

Ação de Execução Forçada

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executados: Izanete Astutt Tannure e Frederico Wagner França Tannure

Vistos etc.

Em apenso aos autos da ação revisional nº 737-80.1990.811.0037 (Código 

505).

O processo está suspenso até a conclusão da liquidação da sentença 

nos autos apensos (fls.615).

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 02 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 151817 Nr: 5205-91.2015.811.0037

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMOR BRESSAN, MIRTES MARIA BRESSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR CARDOSO DA SILVA, WALDEMAR 

CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, Fabiano Farias Ferreira Paes - 

OAB:15021, MARCELO SEGURA - OAB:MT. 4.722-A, MILTON JOSÉ 

FERREIRA PAES FARIAS - OAB: MT 16318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 

13.318, FRANÇOISE HEINZE - OAB:RS 52293, SERGIO BRAIBANTE 

PEREZ - OAB:25.614

 Processo nº 5205-91.2015.811.0037 (Código nº 151817)

Impugnação ao Valor da Causa

Requerentes: Valmor Bressan e Mirtes Maria Bressan

 Requeridos: Waldir Cardoso da Silva e Waldemar Cardoso da Silva

Vistos em correição permanente.

Cumpra-se a determinação judicial derradeira (fls.19).

 Primavera do Leste (MT), 02 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71126 Nr: 3440-61.2010.811.0037

 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: Sindicato dos Trabalhadores na Movimetação de 

Mercadoria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIDE DEOCLIDES PEREIRA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE ILMA DO CARMO 

KLEMENS - OAB:13043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3440-61.2010.811.0037 (Código 71126)

Ação Ordinária de Cobrança

Requerente: Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de 

Mercadorias

Requerido: Espólio de Ataíde Deoclides Pereira

Vistos em correição permanente.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 12 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 135224 Nr: 6949-58.2014.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MANOEL - 

OAB:19.532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6949-58.2014.811.0037 (Código 135224)

Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Patrícia Cavalcanti de Albuquerque

Requerido: Marcos Rodrigues

Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por Patrícia Cavalcanti 

de Albuquerque em face de Marcos Rodrigues, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe.

Antes de integralizada a relação jurídica processual, a parte autora 

desistiu da ação (fls.88).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Custas processuais pela parte autora, a teor do disposto no artigo 90 do 

Código de Processo Civil.

Tratando-se de beneficiária da Justiça Gratuita, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos moldes do artigo 

98, §3º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 14 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 114564 Nr: 5051-78.2012.811.0037

 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: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CELSO MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5051-78.2012.811.0037 (Código 114564) Ação de 

Reintegração de Posse Requerente: D. F. Incorporadora e Imobiliária Ltda. 

Requerido: José Celso Martins de Souza

Visto etc.

Trata-se de ação de reintegração de posse proposta por D. F. 

Incorporadora e Imobiliária Ltda. em face de José Celso Martins de Souza 

ambos qualificados nos autos em epígrafe.

A parte autora desistiu da ação (fls.72).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Custas processuais pela parte autora a teor do disposto no artigo 90, 

caput, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 09 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 2503 Nr: 1139-30.1999.811.0037
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR NEISSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERHARD FERNANDO SUDBRACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALTRO CÉZAR SANTOS DE 

LIMA - OAB:RS-31474

 Processo nº 1139-30.1999.811.0037 (Código nº 2503)

Ação de Execução Extrajudicial

 Exequente: Vitor Neisse

 Executado: Gerhard Fernando Sudbrack

Vistos etc.

Tendo em vista o falecimento da parte exequente Vitor Neisse, consoante 

certidão de óbito inclusa (fls.219), suspendo o curso processual, nos 

termos do artigo 313, §2º, inciso II, do Código de Processo Civil, até a 

efetiva sucessão processual.

Intime-se a parte executada para manifestar-se sobre o pedido de 

habilitação processual, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 25 de outubro de 2017.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 115163 Nr: 5686-59.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANE ALVES FERRARI, GLAUCY DE SOUZA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FILIPPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO COSTA NICOLINO 

- OAB:OAB/MT 12.900

 Processo nº 5686-59.2012.811.0087 (Código 115163)

 Ação de Nulidade de Registro Imobiliário e Cancelamento de Escritura e 

Ato Notarial c/c Danos Morais

Requerentes: Geovane Alves Ferrari e Outros

Requerido: Marcos Filippi

 Vistos em correição permanente.

O valor integral da perícia deve ser depositado antes do início da produção 

da prova, liberando-se 50% ao perito no início dos trabalhos. Destarte, 

intime-se a parte requerida para efetuar o depósito judicial do 

remanescente dos honorários periciais, nos moldes do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, em 5 (cinco) dias.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 02 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 120882 Nr: 3375-61.2013.811.0037

 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: DEUZILENE PEREIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENY PAULA MARTINUCI 

FERNANDES - OAB:SP. 320.143, FERNANDO LUIZ PEREIRA - 

OAB:147020-SP, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB: 149225-SP

 Processo nº 3375-61.2013.811.0037 (Código 120882)

 Ação Revisional

 Requerente: Deuzilene Pereira Vieira

Requerida: BV Financeira S/A

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerida para manifestar-se sobre o pedido de 

desistência da ação, em 5 (cinco) dias, sob pena de anuência tácita.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 02 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 156404 Nr: 7353-75.2015.811.0037

 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: CADORE, BIDOIA E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALURGICA MONTE CASTELO LTDA, 

BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO SOARES ARAUJO JUNIOR 

- OAB:MT 6.824

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13431-A

 Processo nº 7353-75.2015.811.0037 (Código 156404)

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito

 Requerente: Cadore, Bidoia e Cia Ltda.

 Requeridos: Metalúrgica Monte Castelo Ltda. e Banco Bradesco S/A

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora para subscrever o acordo (fls.87/88), bem como 

a subscritora Dra. Andreia Lilia Busatta Colpani para apresentar o 

instrumento de mandato com poder expresso para transigir, em 15 

(quinze) dias, sob pena de não homologação.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primaverado do Leste (MT), 02 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 122532 Nr: 5069-65.2013.811.0037

 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: ANGELINO BATISTA SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

HSBC BANK BRASIL S/A, BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A, BANCO 

VOTORANTIM S/A, BANCO CIFRA S/A - CIFRA, BANCO INTERMEDIUM, 

BANCO BMC S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO FERNANDES 

BRAGA - OAB:OAB/MG 72.065, CAROLINA DE ROSSO AFONSO - 

OAB:OAB/SP 195.972, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:76.696/MG, JOÃO ROAS DA SILVA - OAB:OAB/MG 98.981, JORGE 

LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT, JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A, LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT 12.900

 Processo nº 5069-65.2013.811.0037 (Código 122532)

Ação de Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização 

oor Danos Morais

 Requerente: Angelino Batista Simões

Requeridos: Banco Bradesco Financiamentos S/A e Outros

Vistos em correição permanente.

Tendo em vista o falecimento do requerente Angelino Batista Simões, 

suspendo o curso processual até a efetiva sucessão (CPC, art.110), nos 

termos do artigo 313, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte requerida para manifestar-se sobre o pedido de 

habilitação (fls.339), em 5 (cinco) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 02 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 133768 Nr: 5822-85.2014.811.0037
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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: BARALDI & BARALDI LTDA- ME (IMOBILIÁRIA OURO 

PRETO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENIR GIESLAR DE LIMA, MARISSELE 

APARECIDA DA CRUZ, ISRAEL SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Diante da manifestação do Ministerio Publico Estadual de folhas 126, 

intimo a parte autora para se manifestar no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 123846 Nr: 6413-81.2013.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSELMO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão do feito. Certifico ainda, que 

nesta data INTIMO o requerente a dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 128850 Nr: 1732-34.2014.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO CARDOSO DA SILVA, ROBERTO CARLOS 

CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL GOMES FERNANDES JALLAGEAS DE 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, KAROLINE 

SZATKOWSKI POLATO - OAB:MT 14618, LOURIVAL RIBEIRO FILHO - 

OAB:5073/MT, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B, TAISE 

PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:MT 8.623, VERA LUCIA MARQUES 

LEITE - OAB:MT/ 11.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 Processo nº 1732-34.2014.811.0037 (Código 128850)

Ação de Embargos à Execução

 Embargante: Ronaldo Cardoso da Silva

 Embargante: Roberto Carlos Cardoso da Silva

 Embargado: Daniel Gomes Fernandes Jallageas de Lima

Vistos etc.

 Inexistindo interesse na produção de prova oral, julgo prejudicada a 

audiência de instrução.

Efetuadas as intimações pertinentes, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 02 de outubro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 118509 Nr: 863-08.2013.811.0037

 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: ALEXSANDRO TAVARES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO CONTE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 Processo nº 863-08.2013.811.0037 (Código nº 118509)

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais

Requerente: Alessandro Tavares Silva Requerido: Bruno Conte dos 

Santos

 Vistos em correição permanente.

A parte requerente manifestou expresso interesse na composição 

(fls.217).

É dever dos juízes, advogados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público estimular, inclusive no curso do processo judicial, a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos, a teor do disposto no §3º do artigo 3º do Código de Processo 

Civil.

Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência 

de conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual.

Destarte, havendo interesse na composição, remetam-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo as partes serem 

intimadas com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

No ato da intimação as partes devem ser advertidas 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 (CPC, art.334, 

§8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º).

Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Primavera do Leste (MT), 02 de outubro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 29451 Nr: 1795-11.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMURU ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MARIA QUISTE

 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: JOSÉ ANTÔNIO PINCOWSCY - 

OAB:12.595/GO

 Processo nº 1795-11.2004.811.0037 (Código 29451)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta

Exequente: Caramuru Alimentos Ltda

Executada: Rosangela Maria Quiste

Vistos etc.

Intimem-se os credores hipotecários.

Para efeito de aferição da manutenção de causa impeditiva de constrição 

judicial, a teor do disposto no artigo 69 do Decreto-lei nº 167/67, intime-se 

o credor hipotecário (cédula rural) para informar sobre a eventual 

liquidação da cédula, em 15 (quinze) dias.

Penhore-se e avalie-se os bens imóveis, no prazo de 10 (dez) dias, ciente 

o oficial de justiça de que o ato constará de vistoria e laudo, devendo, em 

qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e 

o estado em que se encontram; II - o valor dos bens (CPC, art.872).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação, 

facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de não conhecimento.

Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de 

expropriação dos bens (CPC, art.875).

Inexistindo pagamento no tríduo legal, inclua-se o nome do executado em 

cadastros de inadimplentes (CPC, art.782, §3º).

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 02 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 54201 Nr: 1683-03.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ARMENDES PAIM MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:PR 31149, OSMAR 

SEBASTIÃO DALLA COSTA - OAB:PR. 29769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo nº 1683-03.2008.811.0037 (Código 54201)

Ação Monitória convertida em Ação de Execução

 Exequente: Sipal Indústria e Comércio Ltda.

 Executado: Marcelo Armendes Paim Marques

 Vistos etc.

A parte exequente requer a expedição de ofício online ao Sistema 

BACENJUD, com vistas a promover o bloqueio nas contas bancárias 

eventualmente encontradas em nome da parte executada.

Há viabilidade jurídica no pleito formulado pela parte exequente, visto que o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso aderiu ao Termo de 

Convênio de Cooperação Técnico-Institucional firmado entre o Superior 

Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal e o Banco Central do 

Brasil.

Outrossim, a penhora de dinheiro obedece a ordem estabelecida no artigo 

835 do Código de Processo Civil, constituindo pretensão legítima do 

credor.

Ressalte-se, oportunamente, que não se trata de quebra do sigilo 

bancário, pois a penhora limita-se a quantia cobrada em ação judicial, sem 

perquirições indevidas sobre as operações financeiras realizadas ou 

sobre a totalidade do ativo inserido na conta respectiva. De fato, 

constituindo a penhora online recurso legítimo para o prosseguimento 

regular do feito, com o consequente adimplemento coercitivo da obrigação 

pecuniária, mister a efetivação da medida, nos termos legais, para a 

realização do direito.

Isto posto, defiro o requerimento de penhora sobre os ativos financeiros 

da parte executada (fls.159).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

Primavera do Leste (MT), 02 de outubro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 29379 Nr: 1750-07.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANO ADM. DE CARTÕES CRÉDITO 

S/C LTDA, FINANÇAS FINANCIAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANGELA ROBERTA DA SILVA - 

OAB:6902/MT, ETHIENE BRANDÃO E SILVA MENDONÇA DE LIMA - 

OAB:7058-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B, JOAQUIM MANHÃES MOREIRA - 

OAB:52.677/OAB/SP, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Processo nº 1750-07.2004.811.0037 (Código 29379)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Luiz Antônio da Silva

 Executados: Líder Prime Administradora de Cartões de Crédito Ltda e 

Outro

Vistos etc.

 À Contadoria Judicial para atualização do cálculo exequendo, com 

dedução dos valores bloqueados, bem como os já liberados, com 

indicação de eventual saldo (devedor ou credor).

Concluída a diligência contábil, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primaverado do Leste (MT), 02 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 51778 Nr: 7499-97.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALFREDO VIECILI, SERGIO CLAUDIO 

VIECILI

 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: MARCELO PEDRAZZI - 

OAB:37477/RS, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 Processo nº 7499-97.2007.811.0037 (Código 51778)

Ação de Execução de Titulo Extrajudicial

Exequente: HSBC Bank Brasil S/A

Executados: João Alfredo Viecili e Outro

Vistos etc.

Autorizo a expedição de alvará, na forma postulada, mediante prévio 

cumprimento do disposto no artigo 450, §3º, da CNGC.

Em seguida, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 02 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 24101 Nr: 951-95.2003.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGÉRIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:MT 

4735, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:MT/644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 Processo nº 951-95.2003.811.0014 (Código 24101)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta convertida em Execução 

por Quantia Certa

Exequente: ADM do Brasil Ltda.

 Executado: Paulo Rogério Gomes

Vistos etc.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira (fls. 232).

Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, em 

15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso processual e 

subsequente arquivamento, nos moldes do artigo 921, III, do Código de 

Processo Civil.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 02 de outubro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 41787 Nr: 4243-83.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DE LUCA, ANDRÉIA GRZEIK DE 

LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705, Vinicius Duarte Barnes - OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO 

- DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Processo nº 4243-83.2006.811.0037 (Código 41787) Ação de Execução 

para Entrega de Coisa Incerta convertida em Quantia Certa Exequente: Du 

Pont do Brasil S/A – Divisão Pioneer Sementes Executado: Marcio de Luca 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 108 de 804



e Outra Vistos etc. Isto posto, defiro o requerimento de penhora sobre os 

ativos financeiros da parte executada (fls.163/166). Frustrada a tentativa 

de penhora dos ativos financeiros, autorizo a pesquisa e inserção via 

sistema RENAJUD (fls.165). Frustrada todas as tentativas de satisfação 

da execução, autorizo a requisição de informações à Receita Federal, na 

forma postulada (fls.166), via sistema INFOJUD. Aportando a resposta 

respectiva, arquive-se em local reservado, em pasta própria, física ou 

eletrônica, cientificando-se a parte exequente de seu conteúdo e 

certificando no processo essa ocorrência, nos termos do artigo 477 da 

CNGC. Decorridos 6 (seis) meses do arquivamento dos ofícios prestando 

informações econômico-financeiras do contribuinte, serão eles destruídos 

por incineração ou processo equivalente, na forma do §2º do artigo 477 

da CNGC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei. Primavera 

do Leste (MT), 02 de outubro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 129268 Nr: 2103-95.2014.811.0037

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUZILENE PEREIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENY PAULA MARTINUCI 

FERNANDES - OAB:SP. 320.143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 Processo nº 2103-95.2014.811.0037 (Código 129268)

 Impugnação ao Valor da Causa

Requerente: BV Financeira S/A

 Requerida: Deuzilene Pereira Vieira

Vistos etc.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 02 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 132855 Nr: 5095-29.2014.811.0037

 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: 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: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B

 Isso posto, DECLARO A CARÊNCIA DA AÇÃO ante a ausência de 

interesse processual e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Fixo 

a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, especialmente em face 

do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 02 de outubro de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 111834 Nr: 2275-08.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMAGRO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, 

FRANCISCO RIBEIRO MONTI, THIAGO RIBEIRO MONTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:MT 13605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:, IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 Processo nº 2275-08.2012.811.0037 (Código nº 111834)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executados: Primagro Comercial Agrícola Ltda. e Outros

Vistos etc.

Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária (Prov.nº 

04/2007-CGJ).

 Cientifique-se a parte exequente sobre o cumprimento parcial da ordem 

de penhora online, consoante detalhamento de ordem judicial de bloqueio 

de valores anexo, intimando-a, no mesmo ato, para indicar bens passíveis 

de penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso 

processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de 

Processo Civil.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Às providências.

Primavera do Leste (MT), 03 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 120802 Nr: 3291-60.2013.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT 20495-A, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 176308 Nr: 8689-80.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE MARIUSSI LONDERO, ELJAIR 

ANTONIO LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8689-80.2016.811.0037 (Código 176308)

Ação de Execução de Titulo Extrajudicial

 Exequente: Banco do Bradesco S/A

Executada: Caroline Mariussi Londero

Executado: Eljair Antonio Londero

 Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre a ausência de saldo para 

cumprimento da ordem de penhora online, consoante detalhamento de 

ordem judicial de bloqueio de valores anexo.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira (fls.90).

Em seguida, intime-se a parte exequente, para indicar bens passíveis de 

penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso 

processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de 

Processo Civil.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Às providências.

Primavera do Leste (MT), 03 de outubro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 63825 Nr: 3648-79.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ C. NUNES DA MATA - ME, JOSÉ 

CARLOS NUNES DA MATA, LUCINEIDE MARTINS DE OLIVEIRA, MARIA 

EUNICE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:MT 3533-A

 Processo nº 3648-79.2009.811.0037 (Código nº 63825)

Cumprimento de Sentença

Exequente: José Luiz da Silva

Executados: José C. Nunes Mata – ME e Outros

 Vistos etc.

Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária (Prov.nº 

04/2007-CGJ).

 Cientifique-se a parte exequente sobre o cumprimento parcial da ordem 

de penhora online, consoante detalhamento de ordem judicial de bloqueio 

de valores anexo.

 Em seguida, cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira 

(fls.347).

Às providências.

Primavera do Leste (MT), 03 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 172936 Nr: 6778-33.2016.811.0037

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DEMICIANO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:SP 94243, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:MT 12880, JAYME 

FERREIRA DA FONSECA NETO - OAB:SP 270628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com fundamento no 

Decreto-Lei nº 911/69, e consolido nas mãos do autor a posse e o domínio 

pleno e exclusivo do bem alienado fiduciariamente, cuja apreensão liminar 

torno definitiva.Consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do 

bem no patrimônio do credor fiduciário, compete às repartições 

competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de 

propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do 

ônus da propriedade fiduciária, nos termos do artigo 3º, §1º, do 

Decreto-lei nº 911/69.Nos termos do artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69, no 

caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas 

mediante de contas.Destarte, intime-se a empresa Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A, sucedida por Itapeva VII Multicarteira 

Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios – Não Padronizados, para 

apesentar a devida prestação de contas, em 15 (quinze) dias, nos moldes 

do artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69, sob pena da omissão ser 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sem prejuízo das 

sanções criminais, civis e processuais cabíveis, além de multa de até vinte 

por cento do valor da causa (CPC, art.77, IV e §2º);Baixe-se eventual 

medida judicial restritiva.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% 

sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo 

Civil, especialmente em razão do julgamento antecipado da lide, fato que 

abreviou o labor profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 

16 de agosto de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 212381 Nr: 5174-66.2018.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA CELI NEVES CORTES, JOSUÉ BASTOS CORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDSON LEANDRO MARTIGNAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON NEVES - OAB:MT 18174, 

GILMAR GODINHO - OAB:MT/ 11.436, LEONARDO NICOLINO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5174-66.2018.811.0037 (Código 212381)

Embargos à Execução

Embargante: Mara Celi Neves Cortes

Embargado: Edson Leandro Martignago

Vistos etc.

Certifique-se quanto a tempestividade dos embargos e segurança do 

Juízo.

Sem prejuízo da diligência, intime-se a parte embargante para apresentar o 

demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, em 15 (quinze) 

dias, sob pena de rejeição liminar dos embargos, nos moldes do artigo 

917, §4º, I, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 23 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000456-64.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF (ADVOGADO(A))

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SANTOS GAUDENCIO (REQUERIDO)

 

Considerando a decisão que determinou a distribuição da Carta Precatória 

na Comarca de Campo Verde-MT, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar o advogado para informar se a Carta Precatória foi 

distribuída na referida Comarca, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005488-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERRAZZA JUNIOR (REQUERIDO)

 

Certifico que conforme informações do Oficial de Justiça, a Fazenda 

Sertãozinho pertence à Comarca de Barra do Garças-MT, deste modo, no 

termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, impulsiono o 

presente feito, para intimar a a parte autora para providenciar a 

distribuição da Carta Precatória, uma vez que a decisão serve de Carta 

Precatória. Impulsiona ainda, para informar a parte autora que em relação 

a diligência depositada, o pedido de devolução deverá ser direcionado à 

Diretoria do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003817-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HERMERSON ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003817-34.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): HERMERSON ALVES DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS ajuizada por HERMERSON ALVES DE OLIVEIRA em face 

de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, devidamente qualificados nos 

autos. O requerido arguiu preliminares, de modo que passo a analisá-las. 

Com relação à alegação de necessidade de inclusão da Seguradora Líder 

no polo passivo da ação, conforme entendimento já pacificado pela 

jurisprudência pátria, esta mostra-se desnecessária, visto que o artigo 7ª 

da Lei 6.194/74 dispõe que todas as seguradoras que operam o sistema 

de Seguro DPVAT podem ser demandadas para efeitos de ressarcimento 
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indenizatório. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - 

REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E 

SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE EXCLUSÃO 

DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. – REJEIÇÃO – MÉRITO - NEXO DE CAUSALIDADE – 

DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS 

GASTOS COM TRATAMENTO BUCO MAXILO (SERVIÇOS 

ODONTOLÓGICOS) - MERA SUSCITAÇÃO GENÉRICA DE DÚVIDAS – 

REEMBOLSO NECESSÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

DESEMBOLSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO 

DESPROVIDO. Não merece guarida a pretensão da ré de inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. no polo passivo 

da lide, porquanto a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório (DPVAT), nos termos do artigo 7º, caput, da Lei nº 6.194/74, 

com a redação dada pela Lei nº 8.441/92. Se restou comprovado pelo 

autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente 

de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de 

saúde ortodôntico, correta a condenação da seguradora ao pagamento a 

que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, 

mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações em sede 

recursal. Nos casos de reembolso de despesas médico-hospitalares e 

suplementares “A correção monetária incide da data do desembolso da 

quantia pela autora.” (TJ/MT – RAC nº 86.451/2011). Os honorários 

advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação em consonância com o disposto no artigo 20, § 3º do Código 

de Processo Civil, hão de ser mantidos. (TJ-MT - APL: 

00034414620138110003 150404/2013, Relator: DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/05/2014, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2014). APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. EVENTO MORTE. 

ATROPELAMENTO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. PRELIMINAR DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. 

DESNECESSIDADE. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização 

do seguro obrigatório previsto na Lei Federal nº 6.194/74 (DPVAT), em 

face do óbito da genitora da parte autora, que fora vítima de 

atropelamento, julgada procedente na origem. Preliminar Inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo - Em razão da existência de consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operam o seguro objeto da Lei nº 6.194/74 (DPVAT), qualquer seguradora 

integrante do referido consórcio pode ser demandada para efeitos de 

ressarcimento indenizatório. Desnecessidade da inclusão da Seguradora 

Líder S.A. no polo passivo da lide. De acordo com a redação do artigo 3º, 

inciso I, da Lei Federal nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida 

quando da existência de morte. Comprovado o nexo causal entre o sinistro 

e a morte da beneficiária através da certidão de óbito (fl. 18), Boletim de 

Ocorrência policial (fls. 19/20), denúncia oferecida pelo MP contra o autor 

do acidente de trânsito (fls. 82/83), bem como cópia do inquérito policial e 

do auto de necropsia juntado nas fls. 84/87), é... devido o pagamento da 

indenização em favor da herdeira da vítima. Nexo causal devidamente 

comprovado, a indenização se faz imperiosa. Pagamento deverá ser 

realizado de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, 

com correção monetária nos termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e 

da Súmula 580 do STJ. Pagamento deverá ser realizado de acordo com o 

disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, com correção monetária nos 

termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e da Súmula 580 do STJ. 

APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 70077834513 RS, Relator: Niwton 

Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/06/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2018). No que se refere 

à alegação de ausência de interesse de agir, vez que não houve 

requerimento administrativo junto à requerida, torna-se desnecessário a 

comprovação, uma vez que, o prévio ingresso na via administrativa não é 

condição para a propositura da ação de cobrança, sob pena de infringir o 

artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, que garante a todos o acesso à 

justiça. Nesse sentido: ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- PROVA DE PRÉVIO PEDIDO NA 

ESFERA ADMINISTRATIVA E DA RECUSA DE PAGAMENTO - 

DESNECESSIDADE – PLEITO DA SEGURADORA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA – 

REJEIÇÃO. A comprovação do requerimento prévio no âmbito 

administrativo e da recusa da seguradora no atendimento ao pedido não 

constituem pressupostos ou condições de admissibilidade para a 

propositura da ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório. 

No caso vertente, impõe-se reconhecer o interesse processual do autor, 

consubstanciado no intuito de buscar na via judicial a indenização que 

entende fazer jus a título de seguro obrigatório (DPVAT), sob pena de 

ofensa à garantia constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, 

da Constituição Federal). Carência da ação rejeitada. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)- MORTE DE GENITOR DO AUTOR EM ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO, OCORRIDO EM JULHO DE 2015 - INDENIZAÇÃO 

CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR PREVISTO NA LEI Nº 6.194/74, 

RELEGADA A OUTRA METADE À IRMÃ, DE ACORDO COM A VOCAÇÃO 

HEREDITÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONFIRMAÇÃO POR SEUS 

FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não 

trazendo a ré fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro 

grau, que reconheceu a procedência da ação no sentido de condená-la a 

pagar a indenização pleiteada (R$ 6.500,00) a título de seguro DPVAT, 

relativa à metade do valor previsto na Lei nº 6.194/74, relegada a outra 

metade à irmã de acordo com a vocação hereditária, em decorrência da 

morte do genitor do autor em acidente automobilístico, de rigor a 

manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como 

razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. 

(TJ-SP 1004152-66.2016.8.26.0664, Relator: Paulo Ayrosa, Data de 

Julgamento: 07/12/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/12/2017) (Grifo nosso). Arguiu, também, que a autora não 

apresentou toda a documentação indispensável à propositura da ação, em 

especial os exigidos no artigo 5º, parágrafo 5º da Lei 6.194/74, não 

demonstrando invalidez permanente, visto não haver laudo emitido pelo 

IML. Ocorre que o laudo do IML não é o único meio de prova capaz de 

demonstrar a invalidez, tanto que a Lei 6.194/74, em seu artigo 5º dispõe 

que a indenização será paga mediante simples prova do acidente, 

vejamos: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML E BOLETIM DE OCORRÊNCIA – 

IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – 

PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O laudo do 

Instituto Médico Legal e o Boletim de Ocorrência não são documentos 

imprescindíveis nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois 

existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. 

(TJ-MT - APL: 00215810920168110041 53318/2017, Relator: DESA. 

SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/06/2017, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/06/2017). 

Refutadas as preliminares, e estando presentes os pressupostos 

processuais e condições da ação, DECLARO SANEADO O PROCESSO. 

Sem prejuízo, para apurar o grau da lesão sofrida pela parte autora, 

nomeio o médico Dr. Junior Lima Bezerra, CRM-MS 8540, como perito para 

atuar neste processo, sendo que os dados do referido perito estão 

disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 
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DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID nº 14731766). Intimem-se as partes 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente 

técnico, podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos 

(artigo 465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 1º de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003791-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ELIVANIA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003791-36.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): ELIVANIA DA SILVA SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS ajuizada por ELIVANIA DA SILVA SANTOS em face de 

PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, devidamente qualificados nos autos. 

O requerido arguiu preliminares, de modo que passo a analisá-las. Com 

relação à alegação de necessidade de inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da ação, conforme entendimento já pacificado pela 

jurisprudência pátria, esta mostra-se desnecessária, visto que o artigo 7º 

da Lei 6.194/74 dispõe que todas as seguradoras que operam o sistema 

de Seguro DPVAT podem ser demandadas para efeitos de ressarcimento 

indenizatório. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - 

REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E 

SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE EXCLUSÃO 

DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. – REJEIÇÃO – MÉRITO - NEXO DE CAUSALIDADE – 

DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS 

GASTOS COM TRATAMENTO BUCO MAXILO (SERVIÇOS 

ODONTOLÓGICOS) - MERA SUSCITAÇÃO GENÉRICA DE DÚVIDAS – 

REEMBOLSO NECESSÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

DESEMBOLSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO 

DESPROVIDO. Não merece guarida a pretensão da ré de inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. no polo passivo 

da lide, porquanto a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório (DPVAT), nos termos do artigo 7º, caput, da Lei nº 6.194/74, 

com a redação dada pela Lei nº 8.441/92. Se restou comprovado pelo 

autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente 

de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de 

saúde ortodôntico, correta a condenação da seguradora ao pagamento a 

que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, 

mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações em sede 

recursal. Nos casos de reembolso de despesas médico-hospitalares e 

suplementares “A correção monetária incide da data do desembolso da 

quantia pela autora.” (TJ/MT – RAC nº 86.451/2011). Os honorários 

advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação em consonância com o disposto no artigo 20, § 3º do Código 

de Processo Civil, hão de ser mantidos. (TJ-MT - APL: 

00034414620138110003 150404/2013, Relator: DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/05/2014, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2014). APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. EVENTO MORTE. 

ATROPELAMENTO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. PRELIMINAR DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. 

DESNECESSIDADE. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização 

do seguro obrigatório previsto na Lei Federal nº 6.194/74 (DPVAT), em 

face do óbito da genitora da parte autora, que fora vítima de 

atropelamento, julgada procedente na origem. Preliminar Inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo - Em razão da existência de consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operam o seguro objeto da Lei nº 6.194/74 (DPVAT), qualquer seguradora 

integrante do referido consórcio pode ser demandada para efeitos de 

ressarcimento indenizatório. Desnecessidade da inclusão da Seguradora 

Líder S.A. no polo passivo da lide. De acordo com a redação do artigo 3º, 

inciso I, da Lei Federal nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida 

quando da existência de morte. Comprovado o nexo causal entre o sinistro 

e a morte da beneficiária através da certidão de óbito (fl. 18), Boletim de 

Ocorrência policial (fls. 19/20), denúncia oferecida pelo MP contra o autor 

do acidente de trânsito (fls. 82/83), bem como cópia do inquérito policial e 

do auto de necropsia juntado nas fls. 84/87), é... devido o pagamento da 

indenização em favor da herdeira da vítima. Nexo causal devidamente 

comprovado, a indenização se faz imperiosa. Pagamento deverá ser 

realizado de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, 

com correção monetária nos termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e 

da Súmula 580 do STJ. Pagamento deverá ser realizado de acordo com o 

disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, com correção monetária nos 

termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e da Súmula 580 do STJ. 

APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 70077834513 RS, Relator: Niwton 

Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/06/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2018). No que se refere 

à alegação de ausência de interesse de agir, vez que não houve 

requerimento administrativo junto à requerida, torna-se desnecessário a 

comprovação, uma vez que, o prévio ingresso na via administrativa não é 

condição para a propositura da ação de cobrança, sob pena de infringir o 

artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, que garante a todos o acesso à 

justiça. Nesse sentido: ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- PROVA DE PRÉVIO PEDIDO NA 

ESFERA ADMINISTRATIVA E DA RECUSA DE PAGAMENTO - 

DESNECESSIDADE – PLEITO DA SEGURADORA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA – 

REJEIÇÃO. A comprovação do requerimento prévio no âmbito 

administrativo e da recusa da seguradora no atendimento ao pedido não 

constituem pressupostos ou condições de admissibilidade para a 

propositura da ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório. 

No caso vertente, impõe-se reconhecer o interesse processual do autor, 

consubstanciado no intuito de buscar na via judicial a indenização que 

entende fazer jus a título de seguro obrigatório (DPVAT), sob pena de 

ofensa à garantia constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, 

da Constituição Federal). Carência da ação rejeitada. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)- MORTE DE GENITOR DO AUTOR EM ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO, OCORRIDO EM JULHO DE 2015 - INDENIZAÇÃO 

CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR PREVISTO NA LEI Nº 6.194/74, 

RELEGADA A OUTRA METADE À IRMÃ, DE ACORDO COM A VOCAÇÃO 

HEREDITÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONFIRMAÇÃO POR SEUS 

FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não 

trazendo a ré fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro 
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grau, que reconheceu a procedência da ação no sentido de condená-la a 

pagar a indenização pleiteada (R$ 6.500,00) a título de seguro DPVAT, 

relativa à metade do valor previsto na Lei nº 6.194/74, relegada a outra 

metade à irmã de acordo com a vocação hereditária, em decorrência da 

morte do genitor do autor em acidente automobilístico, de rigor a 

manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como 

razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. 

(TJ-SP 1004152-66.2016.8.26.0664, Relator: Paulo Ayrosa, Data de 

Julgamento: 07/12/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/12/2017) (Grifo nosso). Arguiu, também, que a autora não 

apresentou toda a documentação indispensável à propositura da ação, em 

especial os exigidos no artigo 5º, § 5º da Lei 6.194/74, não demonstrando 

invalidez permanente, visto não haver laudo emitido pelo IML. Ocorre que o 

laudo do IML não é o único meio de prova capaz de demonstrar a 

invalidez, tanto que a Lei 6. 194/74, em seu artigo 5º dispõe que a 

indenização será paga mediante simples prova do acidente, vejamos: “Art. 

5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML E BOLETIM DE OCORRÊNCIA – 

IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – 

PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O laudo do 

Instituto Médico Legal e o Boletim de Ocorrência não são documentos 

imprescindíveis nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois 

existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. 

(TJ-MT - APL: 00215810920168110041 53318/2017, Relator: DESA. 

SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/06/2017, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/06/2017). 

Refutadas as preliminares, e estando presentes os pressupostos 

processuais e condições da ação, DECLARO SANEADO O PROCESSO. 

Sem prejuízo, para apurar o grau da lesão sofrida pela parte autora, 

nomeio o médico Dr. Junior Lima Bezerra, CRM-MS 8540, como perito para 

atuar neste processo, sendo que os dados do referido perito estão 

disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerida torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID nº 14530179). Intimem-se as partes 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente 

técnico, podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos 

(artigo 465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 1º de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003681-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003681-37.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS ajuizada por VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO em 

face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, devidamente qualificados 

nos autos. O requerido arguiu preliminar, de modo que passo a analisá-la. 

No que se refere à alegação de ausência de interesse de agir, vez que 

não houve requerimento administrativo junto à requerida, torna-se 

desnecessário a comprovação, uma vez que, o prévio ingresso na via 

administrativa não é condição para a propositura da ação de cobrança, 

sob pena de infringir o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, que 

garante a todos o acesso à justiça. Nesse sentido: ACIDENTE DE VEÍCULO 

- AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- PROVA DE 

PRÉVIO PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA E DA RECUSA DE 

PAGAMENTO - DESNECESSIDADE – PLEITO DA SEGURADORA DE 

INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA 

DEMANDA – REJEIÇÃO. A comprovação do requerimento prévio no âmbito 

administrativo e da recusa da seguradora no atendimento ao pedido não 

constituem pressupostos ou condições de admissibilidade para a 

propositura da ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório. 

No caso vertente, impõe-se reconhecer o interesse processual do autor, 

consubstanciado no intuito de buscar na via judicial a indenização que 

entende fazer jus a título de seguro obrigatório (DPVAT), sob pena de 

ofensa à garantia constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, 

da Constituição Federal). Carência da ação rejeitada. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)- MORTE DE GENITOR DO AUTOR EM ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO, OCORRIDO EM JULHO DE 2015 - INDENIZAÇÃO 

CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR PREVISTO NA LEI Nº 6.194/74, 

RELEGADA A OUTRA METADE À IRMÃ, DE ACORDO COM A VOCAÇÃO 

HEREDITÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONFIRMAÇÃO POR SEUS 

FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não 

trazendo a ré fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro 

grau, que reconheceu a procedência da ação no sentido de condená-la a 

pagar a indenização pleiteada (R$ 6.500,00) a título de seguro DPVAT, 

relativa à metade do valor previsto na Lei nº 6.194/74, relegada a outra 

metade à irmã de acordo com a vocação hereditária, em decorrência da 

morte do genitor do autor em acidente automobilístico, de rigor a 

manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como 

razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. 

(TJ-SP 1004152-66.2016.8.26.0664, Relator: Paulo Ayrosa, Data de 
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Julgamento: 07/12/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/12/2017) (Grifo nosso). Refutada a preliminar, e estando 

presentes os pressupostos processuais e condições da ação, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO. Sem prejuízo, para apurar o grau da lesão 

sofrida pela parte autora, nomeio o médico Dr. Junior Lima Bezerra, 

CRM-MS 8540, como perito para atuar neste processo, sendo que os 

dados do referido perito estão disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se 

em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, 

considerando que a hipossuficiência da parte requerida torna impossível 

ou de difícil consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem 

como a aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova 

no caso em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID nº 14969325 – pág. 24). Intimem-se as 

partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente 

técnico, podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos 

(artigo 465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 1º de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003697-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYSON MATHEUS RODRIGUES PEREIRA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003697-88.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): KLEYSON MATHEUS RODRIGUES PEREIRA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS ajuizada por KLEYSON MATHEUS RODRIGUES 

PEREIRA em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, devidamente 

qualificados nos autos. O requerido arguiu preliminar, de modo que passo 

a analisá-la. No que se refere à alegação de ausência de interesse de 

agir, vez que não houve requerimento administrativo junto à requerida, 

torna-se desnecessário a comprovação, uma vez que, o prévio ingresso 

na via administrativa não é condição para a propositura da ação de 

cobrança, sob pena de infringir o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, 

que garante a todos o acesso à justiça. Nesse sentido: ACIDENTE DE 

VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- 

PROVA DE PRÉVIO PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA E DA RECUSA 

DE PAGAMENTO - DESNECESSIDADE – PLEITO DA SEGURADORA DE 

INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA 

DEMANDA – REJEIÇÃO. A comprovação do requerimento prévio no âmbito 

administrativo e da recusa da seguradora no atendimento ao pedido não 

constituem pressupostos ou condições de admissibilidade para a 

propositura da ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório. 

No caso vertente, impõe-se reconhecer o interesse processual do autor, 

consubstanciado no intuito de buscar na via judicial a indenização que 

entende fazer jus a título de seguro obrigatório (DPVAT), sob pena de 

ofensa à garantia constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, 

da Constituição Federal). Carência da ação rejeitada. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)- MORTE DE GENITOR DO AUTOR EM ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO, OCORRIDO EM JULHO DE 2015 - INDENIZAÇÃO 

CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR PREVISTO NA LEI Nº 6.194/74, 

RELEGADA A OUTRA METADE À IRMÃ, DE ACORDO COM A VOCAÇÃO 

HEREDITÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONFIRMAÇÃO POR SEUS 

FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não 

trazendo a ré fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro 

grau, que reconheceu a procedência da ação no sentido de condená-la a 

pagar a indenização pleiteada (R$ 6.500,00) a título de seguro DPVAT, 

relativa à metade do valor previsto na Lei nº 6.194/74, relegada a outra 

metade à irmã de acordo com a vocação hereditária, em decorrência da 

morte do genitor do autor em acidente automobilístico, de rigor a 

manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como 

razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. 

(TJ-SP 1004152-66.2016.8.26.0664, Relator: Paulo Ayrosa, Data de 

Julgamento: 07/12/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/12/2017) (Grifo nosso). Refutada a preliminar, e estando 

presentes os pressupostos processuais e condições da ação, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO. Sem prejuízo, para apurar o grau da lesão 

sofrida pela parte autora, nomeio o médico Dr. Junior Lima Bezerra, 

CRM-MS 8540, como perito para atuar neste processo, sendo que os 

dados do referido perito estão disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se 

em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, 

considerando que a hipossuficiência da parte requerida torna impossível 

ou de difícil consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem 

como a aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova 

no caso em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 
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que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID nº 14969325 – pág. 24). Intimem-se as 

partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente 

técnico, podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos 

(artigo 465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 1º de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003815-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS CLAYTON VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003815-64.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): VINICIUS CLAYTON VIEIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS ajuizada por VINICIUS CLAYTON VIEIRA DOS 

SANTOS em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, devidamente 

qualificados nos autos. O requerido arguiu preliminar, de modo que passo 

a analisá-la. No que se refere à alegação de ausência de interesse de 

agir, vez que não houve requerimento administrativo junto à requerida, 

torna-se desnecessário a comprovação, uma vez que, o prévio ingresso 

na via administrativa não é condição para a propositura da ação de 

cobrança, sob pena de infringir o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, 

que garante a todos o acesso à justiça. Nesse sentido: ACIDENTE DE 

VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- 

PROVA DE PRÉVIO PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA E DA RECUSA 

DE PAGAMENTO - DESNECESSIDADE – PLEITO DA SEGURADORA DE 

INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA 

DEMANDA – REJEIÇÃO. A comprovação do requerimento prévio no âmbito 

administrativo e da recusa da seguradora no atendimento ao pedido não 

constituem pressupostos ou condições de admissibilidade para a 

propositura da ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório. 

No caso vertente, impõe-se reconhecer o interesse processual do autor, 

consubstanciado no intuito de buscar na via judicial a indenização que 

entende fazer jus a título de seguro obrigatório (DPVAT), sob pena de 

ofensa à garantia constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, 

da Constituição Federal). Carência da ação rejeitada. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)- MORTE DE GENITOR DO AUTOR EM ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO, OCORRIDO EM JULHO DE 2015 - INDENIZAÇÃO 

CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR PREVISTO NA LEI Nº 6.194/74, 

RELEGADA A OUTRA METADE À IRMÃ, DE ACORDO COM A VOCAÇÃO 

HEREDITÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONFIRMAÇÃO POR SEUS 

FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não 

trazendo a ré fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro 

grau, que reconheceu a procedência da ação no sentido de condená-la a 

pagar a indenização pleiteada (R$ 6.500,00) a título de seguro DPVAT, 

relativa à metade do valor previsto na Lei nº 6.194/74, relegada a outra 

metade à irmã de acordo com a vocação hereditária, em decorrência da 

morte do genitor do autor em acidente automobilístico, de rigor a 

manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como 

razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. 

(TJ-SP 1004152-66.2016.8.26.0664, Relator: Paulo Ayrosa, Data de 

Julgamento: 07/12/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/12/2017) (Grifo nosso). Refutada a preliminar, e estando 

presentes os pressupostos processuais e condições da ação, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO. Sem prejuízo, para apurar o grau da lesão 

sofrida pela parte autora, nomeio o médico Dr. Junior Lima Bezerra, 

CRM-MS 8540, como perito para atuar neste processo, sendo que os 

dados do referido perito estão disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se 

em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, 

considerando que a hipossuficiência da parte requerida torna impossível 

ou de difícil consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem 

como a aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova 

no caso em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID nº 14969325 – pág. 24). Intimem-se as 

partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente 

técnico, podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos 

(artigo 465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 
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produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 1º de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004753-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DIAS (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004753-59.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): THAIS DIAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada 

por THAIS DIAS em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, 

devidamente qualificados nos autos. O requerido arguiu preliminar, de 

modo que passo a analisá-la. No que se refere à alegação de ausência de 

interesse de agir, vez que não houve requerimento administrativo junto à 

requerida, torna-se desnecessário a comprovação, uma vez que, o prévio 

ingresso na via administrativa não é condição para a propositura da ação 

de cobrança, sob pena de infringir o artigo 5º, XXXV, da Constituição 

Federal, que garante a todos o acesso à justiça. Nesse sentido: ACIDENTE 

DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT)- PROVA DE PRÉVIO PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA E DA 

RECUSA DE PAGAMENTO - DESNECESSIDADE – PLEITO DA 

SEGURADORA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL NA DEMANDA – REJEIÇÃO. A comprovação do 

requerimento prévio no âmbito administrativo e da recusa da seguradora 

no atendimento ao pedido não constituem pressupostos ou condições de 

admissibilidade para a propositura da ação de cobrança de indenização de 

seguro obrigatório. No caso vertente, impõe-se reconhecer o interesse 

processual do autor, consubstanciado no intuito de buscar na via judicial a 

indenização que entende fazer jus a título de seguro obrigatório (DPVAT), 

sob pena de ofensa à garantia constitucional do amplo acesso à Justiça 

(art. 5º, XXXV, da Constituição Federal). Carência da ação rejeitada. 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- MORTE DE GENITOR DO AUTOR EM 

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO, OCORRIDO EM JULHO DE 2015 - 

INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR PREVISTO NA 

LEI Nº 6.194/74, RELEGADA A OUTRA METADE À IRMÃ, DE ACORDO 

COM A VOCAÇÃO HEREDITÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - 

CONFIRMAÇÃO POR SEUS FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP – 

RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo a ré fundamentos suficientes a 

modificar a sentença de primeiro grau, que reconheceu a procedência da 

ação no sentido de condená-la a pagar a indenização pleiteada (R$ 

6.500,00) a título de seguro DPVAT, relativa à metade do valor previsto na 

Lei nº 6.194/74, relegada a outra metade à irmã de acordo com a vocação 

hereditária, em decorrência da morte do genitor do autor em acidente 

automobilístico, de rigor a manutenção integral da sentença, cujos 

fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do 

Regimento Interno deste Tribunal. (TJ-SP 1004152-66.2016.8.26.0664, 

Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 07/12/2017, 31ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2017) (Grifo nosso). Refutada a 

preliminar, e estando presentes os pressupostos processuais e 

condições da ação, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Sem prejuízo, 

para apurar o grau da lesão sofrida pela parte autora, nomeio o médico Dr. 

Junior Lima Bezerra, CRM-MS 8540, como perito para atuar neste 

processo, sendo que os dados do referido perito estão disponíveis no 

Sistema Apolo. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o 

rol de quesitos a serem formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais). Ainda, considerando que a hipossuficiência 

da parte requerida torna impossível ou de difícil consecução a esta o 

pagamento dos honorários periciais, bem como a aplicabilidade da teoria 

da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso em apreço, determino a 

inversão do ônus probatório, devendo a seguradora requerida efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 373, §1º, Código de Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES 

DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID nº 14969325 – pág. 24). Intimem-se as 

partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente 

técnico, podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos 

(artigo 465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001108-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL LUIZ INACIO DE REZENDE (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006466-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HARYANE SILVA SOARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006466-69.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: HARYANE SILVA SOARES Vistos. Cumpra-se integralmente 

a decisão constante no ID nº 15421968 no tocante ao valor da causa, 
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expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Primavera 

do Leste/MT, 1º de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003835-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN XAVIER DE ALMEIDA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003835-55.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): IVAN XAVIER DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS ajuizada por IVAN XAVIER DE ALMEIDA em face de 

PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, devidamente qualificados nos autos. 

O requerido arguiu preliminar, de modo que passo a analisá-la. No que se 

refere à alegação de ausência de interesse de agir, vez que não houve 

requerimento administrativo junto à requerida, torna-se desnecessário a 

comprovação, uma vez que, o prévio ingresso na via administrativa não é 

condição para a propositura da ação de cobrança, sob pena de infringir o 

artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, que garante a todos o acesso à 

justiça. Nesse sentido: ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- PROVA DE PRÉVIO PEDIDO NA 

ESFERA ADMINISTRATIVA E DA RECUSA DE PAGAMENTO - 

DESNECESSIDADE – PLEITO DA SEGURADORA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA – 

REJEIÇÃO. A comprovação do requerimento prévio no âmbito 

administrativo e da recusa da seguradora no atendimento ao pedido não 

constituem pressupostos ou condições de admissibilidade para a 

propositura da ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório. 

No caso vertente, impõe-se reconhecer o interesse processual do autor, 

consubstanciado no intuito de buscar na via judicial a indenização que 

entende fazer jus a título de seguro obrigatório (DPVAT), sob pena de 

ofensa à garantia constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, 

da Constituição Federal). Carência da ação rejeitada. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)- MORTE DE GENITOR DO AUTOR EM ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO, OCORRIDO EM JULHO DE 2015 - INDENIZAÇÃO 

CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR PREVISTO NA LEI Nº 6.194/74, 

RELEGADA A OUTRA METADE À IRMÃ, DE ACORDO COM A VOCAÇÃO 

HEREDITÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONFIRMAÇÃO POR SEUS 

FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não 

trazendo a ré fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro 

grau, que reconheceu a procedência da ação no sentido de condená-la a 

pagar a indenização pleiteada (R$ 6.500,00) a título de seguro DPVAT, 

relativa à metade do valor previsto na Lei nº 6.194/74, relegada a outra 

metade à irmã de acordo com a vocação hereditária, em decorrência da 

morte do genitor do autor em acidente automobilístico, de rigor a 

manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como 

razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. 

(TJ-SP 1004152-66.2016.8.26.0664, Relator: Paulo Ayrosa, Data de 

Julgamento: 07/12/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/12/2017) (Grifo nosso). Refutada a preliminar, e estando 

presentes os pressupostos processuais e condições da ação, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO. Sem prejuízo, para apurar o grau da lesão 

sofrida pela parte autora, nomeio o médico Dr. Junior Lima Bezerra, 

CRM-MS 8540, como perito para atuar neste processo, sendo que os 

dados do referido perito estão disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se 

em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ainda, 

considerando que a hipossuficiência da parte requerida torna impossível 

ou de difícil consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem 

como a aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova 

no caso em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Consigno que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação (ID nº 14969325 – pág. 24). Intimem-se as 

partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar de assistente 

técnico, podendo o autor, no mesmo prazo, apresentar seus de quesitos 

(artigo 465, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito para indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, parágrafo único, CPC). 

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará para liberação dos honorários 

periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do laudo pericial, 

bem como, para que especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 1º de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001530-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA HONORIO KREBS (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, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 35636 Nr: 3623-08.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 18.603/B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:MT 16988, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, 

MARIA AMELIA C. MASTROROSA VIANNA - OAB:MT 16555-A, THAIS 

DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21589/O, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:4929-B

 Vistos.

Em relação ao pedido de busca de bens imóveis por meio do sistema 

ANOREG (fls. 308/309), verifica-se que para a utilização deste sistema é 

necessário o recolhimento de custas e o exequente não é beneficiário da 

justiça gratuita. Ademais, considerando-se qualquer pessoa pode ter 

acesso ao referido sistema CEI – ANOREG, bastando apenas 

cadastrar-se, poderá este providenciar a busca solicitada sem a 

intervenção do judiciário.

Sem prejuízo, defiro o pedido de busca de bens através do sistema 

INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda do 

executado, deverá o feito tramitar sob segredo de justiça, devendo a 

Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre o que lhes entender de direito, 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.: 18381 Nr: 400-52.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE, 

IZANETE ASTUTT TANNURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 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 dos 

executados, utilizando-se o sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, 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.: 50708 Nr: 7691-30.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPDS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 Vistos.

Primeiramente, defiro o pedido de busca de bens através do sistema 

INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda do 

executado, deverá o feito tramitar sob segredo de justiça, devendo a 

Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Defiro ainda, o pedido de fls. 282, expeçam-se os ofícios a JUNTA 

COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e aos Cartórios de Registro 

de Imóveis, conforme solicitado.

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 100065 Nr: 7864-49.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCICS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDAT-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:OAB/PR 25.276, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS 

DA SILVA - OAB:PR 53.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Quanto ao pedido de bloqueio online em nome dos executados, 

deixo de analisá-lo, visto que a parte exequente não juntou aos autos os 

cálculos atualizados da dívida. Assim, intime-se a parte autora para juntar 

nos autos o cálculo atualizado da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias.Sem 

prejuízo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD. Proceda-se às 

diligências a fim de se incluir a restrição nos veículos em nome do 

executado AIRTON JOSÉ DE ANDRADE, junto ao DETRAN/MT, 

utilizando-se o Sistema RENAJUD.Realizada a diligência, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação dos automóveis.Após a avaliação, 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.Defiro, 

ainda, o pedido de busca de bens através do sistema 

INFOJUD.Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em 

nome do executado AIRTON JOSÉ DE ANDRADE, utilizando-se o sistema 

INFOJUD.Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de 

renda do executado, 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.Quanto ao pedido de busca de 

bens passíveis de penhora pelo sistema SIEL, tal plataforma tem como 

objetivo apenas atender as solicitações de dados constantes no cadastro 

eleitoral. Deste modo, indefiro tal pedido.Outrossim, considerando que a 

Cédula de Credito Bancário (fls. 12/18) prevê a solidariedade das partes 

quanto ao cumprimento das obrigações contratadas, bem como que tal 

documento encontra-se devidamente assinado pela Sra. VALDIVA 

ANGELINA MAZIERO, esta possui responsabilidade direta pelo 

adimplemento do título, podendo, o credor optar em promover a ação 

contra ambos os devedores. Assim, defiro o pedido de inclusão da 

devedora solidária VALDIVA ANGELINA MAZIERO no polo passivo, 

devendo ser procedida sua citação nos termos da decisão de fl. 

121.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109793 Nr: 110-85.2012.811.0037

 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: MARIA LUIZA HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN, WILIAN 

EVERTON DE SOUZA FARDIN, ALESSANDRA CRUZATO FARDIN, 

TATIANE BALISTERO FARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCARLOS 

ALCÂNTARA - OAB:4746-B/MT, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA 

- OAB:4929-B

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO ANTONIO ALVES DA SILVA JÚNIOR , PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 27499 Nr: 232-79.2004.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI DIAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CATIUCIA LINS DE 

ALMEIDA - OAB:10123/MT, CYNTHIA DURANTE - OAB:10282/MT, 

JOÃO BIGOLIN - OAB:19769-RS, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 

11546-A, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:MT 16.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130395 Nr: 3048-82.2014.811.0037

 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: ANANDA SALES PINHEIRO DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA SOLIMAN GROHS - 

OAB:15081-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:OAB/MT 355, JACKSON 

FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSÉ EDUARDO 

POLISEL GONÇALVES - OAB:12.172-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

comparecerem no fórum de Primavera do Leste, no dia 18/10/218 a partir 

das 17hs, ordem de chegada, para realização da perícia, conforme 

orientação de fls. 249 Os procuradores estão intimados à comparecerem 

acompanhados dos seus clientes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163978 Nr: 2213-26.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCIANO DE SOUZA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:OAB/SP 217.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte comprovar o 

registro da penhora , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104957 Nr: 3945-18.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVALDO TAVARES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:MT 

20732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

citação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 159089 Nr: 8643-28.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA DE OLIVEIRA MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o endereço de fls. 68 é o mesmo que consta na inicial .Nos 

termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 59951 Nr: 7528-16.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERESINHA STRAPASSON FOCKINK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:MT 3719, JULIANO CÉSAR CLEMENTE - OAB:14.340

 Vistos.

Primeiramente, intime-se a parte exequente para juntar o cálculo atualizado 

da dívida em 10 (dez) dias.

Após, conclusos para análise dos pedidos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 23826 Nr: 749-21.2003.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO SERGIO PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B, ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:13920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB MT 12.208-A

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) 

dias, sobre os documentos de fls. 400/403.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 161928 Nr: 1213-88.2016.811.0037

 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: MAURÍCIO VITOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO MAIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAIR GOMES DA NEIVA - 

OAB:29261/GO, FABRICIO MILHOMENS DA NEIVA - OAB:24530/GO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

retirar carta precatória, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171347 Nr: 5863-81.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN FEODOSIEVICH FEFELOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

MT 9.977A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI MARIANI LIMA DA 

SILVA - OAB:19369-O, VANESSA CORREIA FAVARIN - OAB:OAB/MT 

17.352

 Certifico que o alvará de fls. 68 foi cancelado por inconsistência de dados 

bancários fornecidos para crédito. Assim, nos termos da Legislação 
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vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 9.1.1, impulsiono este feito com 

a finalidade de intimar a parte autora para apresentar os dados 

corretamente ou apresentar nova conta bancária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 41224 Nr: 3702-50.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOPRIMA TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JÚNIOR - OAB:7670, ROGERIO NUNES GUIMARÃES - OAB:6569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

avaliação, no prazo de 10 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 40925 Nr: 3388-07.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO LUIZ BRUNETTA, VERA LUCIA 

TAFAREL BRUNETTA, PEDRO LUIZ BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:MT-7032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRIVÂNIA DA SILVA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 23.006/O, ROQUE PEREIRA NETO - OAB:5613/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA 

ADVOGADA CRIVÂNIA DA SILVA CUNHA , PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118767 Nr: 1138-54.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Oliveira 

Freitas - OAB:166496/SP, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:SP 76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 17532 Nr: 2400-59.2001.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Confederação Nacional da Agricultura - CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FORTUNATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAUJO RAMOS - OAB: 

MT 4701, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A

 Certifico que o alvará de fls. 313 foi canceldo por inconsistência de dados 

bancários fornecidos para crédito. Assim, nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 9.1.1, impulsiono este feito com 

a finalidade de intimar a parte requerida para apresentar os dados 

corretamente ou apresentar nova conta bancária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 106795 Nr: 5873-04.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMÍLIO DIVINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIVALDO PEREIRA DA CRUZ, CRISTINA 

APARECIDA DE SENNA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO MAIA DE AGUIAR - 

OAB:4894/PI, JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARÃES - OAB:MT 

15.873/B, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 158442 Nr: 8334-07.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIANA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA VARGAS PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - 

OAB:MT 9.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 132916 Nr: 5137-78.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SM SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP, 

CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI, PATRICIA CABRAL FERNANDES 

MONTAGNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

citação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 65896 Nr: 5695-26.2009.811.0037

 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 DE LUCA, MÁRCIO ALIOMAR ALVES, 

MARISTELA DE LUCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:OAB/PR 25.276, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS 

DA SILVA - OAB:PR 53.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

citação, no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 179668 Nr: 10426-21.2016.811.0037

 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: VALDIR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 
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20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, aduzindo a existência de erro 

material na sentença de fls. 111/116, vez que condenou o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00 (mil e 

duzentos) reais sobre o valor da condenação, em consonância com o 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

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.

Compulsando os autos, constato que assiste razão à parte embargante no 

que se refere ao erro material constante na sentença de fls. 111/116, a 

qual fixou os honorários em R$ 1.200,00 (mil e duzentos) reais sobre o 

valor da condenação, quando, na verdade, fixou os honorários por 

apreciação equitativa, em consonância com o artigo 85, §8º, do Código de 

Processo Civil.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO para sanar o erro material na sentença de fls. 

111/116, fazendo constar:

“(...) Condena-se o requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que se 

fixa em R$ 1.200,00 (mil e duzentos) reais, em consonância com o artigo 

85, §8º, do Código de Processo Civil. (...)”.

No mais, permanecem inalterados os demais termos da sentença.

Certifique-se o trânsito em julgado.

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.: 162864 Nr: 1599-21.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATLLEM CRHIS OLIVEIRA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE DE ENSINO E CULTURA DE 

PRIMAVERA DO LESTE - UNIC, SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO 

SUPERIOR DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por KATLLEM CHRIS 

OLIVEIRA BEZERRA em face de UNIC EDUCACIONAL LTDA, devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls. 164/165, comprovante de depósito evidenciando que a obrigação 

foi cumprida.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado à fls. 164/165.

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.

Intime-se a parte autora para indicar os dados bancários para expedição 

de alvará, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sem custas e taxas.

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se alvará para levantamento dos 

valores depositados em favor da exequente.

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69115 Nr: 1423-52.2010.811.0037

 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: JOSÉ FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB MT 12.208-A

 Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença.

Cite-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 

o pagamento do débito reivindicado às fls. 239/240, 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.: 167389 Nr: 3881-32.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMONA ANTUNES AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RIBEIRO CERQUEIRA - ME "COMERCIAL 

ALIANÇA"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Oficie-se ao juízo deprecado para que informe sobre o regular 

cumprimento do ato deprecado à fl. 43.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133607 Nr: 5686-88.2014.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIERME CANDIDO DA SILVA & CIA LTDA - ME, 

JULIERME CANDIDO DA SILVA, GLÁUCIA ROSA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436, GILMAR SUBTIL GODINHO - OAB:MT 

11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 Vistos.

Aguarde-se manifestação nos autos em apenso.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133077 Nr: 5264-16.2014.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA DE OLIVEIRA ROSSETO, Odemir 

Rosseto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 14.028, RAUL ANTUNES 

MACEDO - OAB:MT 15.674
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Quanto aos pedidos de fl. 100, deixo de analisa-los, por ora, visto que 

ainda há possibilidade de citação do executado.

 Assim, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, 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.: 152887 Nr: 5762-78.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890 PR, ALEXANDRE NELSON FERRAZ - OAB:OAB/MT 22.640/A, 

ALEXANDRE NELSON FERRAZ - OAB:OAB/SC 36.530, ALEXANDRE 

NELSON FERRAZ - OAB:OAB/SP 382.471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 86. Para tanto, expeça-se mandado conforme 

requerido.

 Ademais, se intimado o executado não indicar quais são e onde estão os 

bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, fixo multa de 20% (vinte 

por cento) do valor atualizado do débito em execução, conforme dispõe o 

inciso V do artigo 774 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.: 20368 Nr: 1912-70.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON CÉSAR SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO BARRIL (D.E. CERUTTI & CIA LTDA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 Vistos.

Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito 

à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102229 Nr: 1627-62.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO GONÇALVES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES - OAB:9.782/MT, JOÃO PEDRO MARQUES - OAB:3763/MT, 

ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948/MT

 Vistos.

 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, tendo em vista que 

a Resolução nº 005/2014/TP do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, em seu artigo 2º, atribuiu à 4ª Vara Cível desta Comarca a 

competência para processar e julgar os feitos em que sejam parte, 

interessada ou interveniente, as Fazendas Públicas federal, estadual ou 

municipal, porquanto trata de matéria estranha à competência excepcional 

desta Terceira Vara, afeta com exclusividade aos processos relativos à 

Fazenda Pública.

 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 4ª Vara Cível desta Comarca, com 

as nossas homenagens.

Intimem-se.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69447 Nr: 1754-34.2010.811.0037

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

 PARTE AUTORA: ARNILDO NILSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SHULTZ DE BARROS - 

OAB:MT/22.432, JOSE BACALTCHUK - OAB:4404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Vistos.

Sobre a juntada dos extratos de fls. 165/193, diga a parte requerente, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 161561 Nr: 1080-46.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MT -UNICRED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Baroni Transporte LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Magalhães 

Fernandes - OAB:18804/MT, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

OAB:9889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por 

COOPERATIVA DE CREDITOS DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISIONAIS DE 

SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MT - UNICRED em face de BARONI 

TRANSPORTES LTDA – ME, ambos 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 fls. 93/94.

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 10/10/2023, nos termos dos 

artigos 313, II, 921, I e 922, todos do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo de suspensão, intimem-se as partes para informarem 

se o acordo foi integralmente cumprido.

Custas e honorários advocatícios na forma do acordo.

 Após, certifique-se e concluso para sentença.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan
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 Cod. Proc.: 175909 Nr: 8478-44.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ROGGIA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:MT 12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Quanto aos pedidos de fl. 100, deixo de analisá-los, por ora, visto que 

ainda há possibilidade de citação do executado.

 Sem prejuízo, defiro o pedido de fl. 71. Para tanto, proceda-se a 

substituição processual conforme requerido.

Após, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, 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.: 63394 Nr: 3319-67.2009.811.0037

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT, SÍLVIA 

JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7085-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 134 e, em consonância com o disposto no artigo 921, 

III, §1º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão da execução 

pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Decorrido o referido prazo sem que seja localizada a parte executada ou 

que sejam encontrados bens penhoráveis, determino, desde já o 

arquivamento dos autos, independente de nova intimação, oportunidade 

em que começará a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a prescrição 

intercorrente de que trata o §4º do referido artigo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Consigno que os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.

Intimem-se.

 Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137610 Nr: 8755-31.2014.811.0037

 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 MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROMUALDO BISPO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MS 5871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por HSBC FINANCE 

BRASIL S.A., alegando, em síntese, contradição na sentença de fl. 83, 

visto que constou que, decorrido 30 dias da data final da suspensão, caso 

não haja manifestação das partes, presumir-se-á que o acordo foi 

integralmente cumprido.

Assim, requer o suprimento da contradição apontada para que determine a 

intimação após o decurso do prazo de suspensão, para manifestar-se 

quanto ao cumprimento integral do acordo.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, visto 

que padece de contradição na sentença de fl. 83, visto que determinou o 

prazo de 30 dias para se manifestarem acerca do cumprimento do acordo, 

fundamentando que não pode ocorrer presunção de pagamento, sendo 

indispensável a intimação para que presuma-se satisfeita a dívida objeto 

da execução, determinando então a extinção do feito.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a contradição na sentença de fl. 

83, fazendo constar:

“ (...)

Decorrido o prazo de suspensão, intimem-se as partes para informarem 

se o acordo foi integralmente cumprido.”

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

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 101467 Nr: 960-76.2011.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁUREA MOESCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:SP 76.458, RAFAEL MARIANO ARAÚJO BEZERRA - 

OAB:OAB/SP130244-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Pedrosa Neto - OAB:

 Vistos.

Aguarde-se o julgamento do referido recurso.

Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 46991 Nr: 2399-64.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCERRADO PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, FRANCISCO FLAVIO TERRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:OAB/MT 10.365-A, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:SP 76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MULLER - 

OAB:5841-B, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 Vistos.

Considerando que o processo de embargos à execução (73966) foi 

recebido com efeito suspensivo, deixo de analisar os pedidos de fl. 168-v 

já que se aguarda o julgamento do feito que tramita no Tribunal de Justiça.

Aguarde-se o julgamento do referido recurso.

Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126167 Nr: 8734-89.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIERME CANDIDO DA SILVA & CIA LTDA - 

ME, JULIERME CANDIDO DA SILVA, GLÁUCIA ROSA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT 12.900

 Vistos.

Intime-se a parte executada para se manifestar quanto à proposta de 

acordo (fls. 152/153), no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. 

Certifique-se o necessário.

Intimem-se

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 100369 Nr: 8189-24.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DO CARMO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:1494/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sobre os embargos de declaração (fls. 87/94) diga a parte embargada, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, retornem os autos conclusos para análise dos embargos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 166883 Nr: 3628-44.2016.811.0037

 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: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA BARROS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o requerimento de fls. 48/49, vez que não há comprovação nos 

autos de que foram esgotados todos os meios de citação do requerido, 

ressaltando-se que a citação por edital é medida extrema e só deve ser 

utilizada quando a parte requerente não lograr êxito para localização da 

parte requerida.

Dessa forma, intime-se a parte requerente para, em 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136565 Nr: 7990-60.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA, DJALMA VIEIRA, 

HILÉIA REGINA CASTANHO VIEIRA, UNISAGRO PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SP 27.141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Decorrido o prazo, certifique-se e venham os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 154665 Nr: 6594-14.2015.811.0037

 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: NEIVA TREVISAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE FASSINA, BEATRIZ FASSINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZAIR SILVA PROTO - 

OAB:4571/A

 Vistos.

Defiro o pedido de produção de provas e designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 13/02/2019 às 13h30min.

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.: 30596 Nr: 2836-13.2004.811.0037

 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: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÍRIO SECHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9123/O, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:MT 9993-B, ROGERIO 

BERGONSO MOREIRA DA SILVA - OAB:182.961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CREMA - 

OAB:2860-A-MT, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 203 e determino o levantamento de valores.

Intime-se a parte requerida para apresentar dados da conta bancária do 

requerido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, expeça-se alvará conforme solicitado.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 68669 Nr: 979-19.2010.811.0037

 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: MARILETE TEREZINHA FADANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ- COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133 MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes que foi 

designado o dia 27/11/2018, às 17h45min, para a realização da perícia, no 

edifício do Fórum, devendo o advogado do autor informá-lo acerca da 

data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 35805 Nr: 3815-38.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARINO FURLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:MT-7032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro. Intime-se o executado, por meio de seu advogado, 

para que tome ciência das restrições judiciais de fl. 153, nos termos do 

artigo 841, §1º do Código de Processo Civil e, querendo, manifeste-se no 

prazo de 15 (quinze) dias.
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Decorrido o prazo, não havendo manifestação, intime-se a parte 

requerente para, em 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 144029 Nr: 1637-67.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA & VIEIRA LTDA, DJALMA VIEIRA, HILÉIA 

REGINA CASTANHO VIEIRA, UNISAGRO PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

MT 9.977A

 Vistos.

Intimem-se os embargantes para manifestarem-se da impugnação aos 

embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 18890 Nr: 756-47.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUARTE AMORIM & AMORIM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA DOIS CORAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ailton Bueno da Silva - 

OAB:9896/MT, JOSÉ ISRAEL DE OLIVEIRA - OAB:8150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B, 

PAULO SANCHES CAMPOI - OAB:60284/SP

 Vistos.

Considerando o cálculo de fl. 733, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 36940 Nr: 4896-22.2005.811.0037

 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: EVANDRO PUHL DE MELO, ERNANI PEDRO PUHL, 

PAULO SERGIO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI PAVIN, PAVIN E VEDOVATTO LTDA 

-ME, REAL SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO EUGÊNIO 

FERNANDES FILHO - OAB:6.226-A/MT, JACÓ CHEKERDEMIAN - OAB:, 

JANAÍNA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, LUCIANA 

SOUTO ONÓRIO LAZZARI - OAB:MT 9.381, ORIVALDO DIAS DE SOUZA 

- OAB:MT/7789-A, ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - OAB:MT 

15249-A

 Vistos.

Considerando o documento de fl. 477-v, intime-se a parte requerente para 

manifestar-se requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Decorrido o prazo, certifique-se e venham os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73889 Nr: 6209-42.2010.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON PERERA, CLARICE BEE PERERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT, 

PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - OAB:1823-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, TAINARA 

RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 15.651

 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 cálculos (fl. 

508), 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 

(502).

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130494 Nr: 3128-46.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMA CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA APARECIDA REALE DE 

ANDRADE - OAB:217140/SP, HUMBERTO RICARDO MARTINS DE 

SOUZA - OAB:SP 238.100, MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - 

OAB:SP 160.487, MAURÍCIO CORRÊA - OAB:222.171/SP, MICHEL 

SIQUEIRA - OAB:SP/247.807, VANESSA REGINA PIUCCI - OAB:SP 

199.992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, RAFAEL BOQUE DA SILVA - OAB:OAB / MT 13.386, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 7187

 Vistos.

Considerando o Malote Digital de fls. 756/757, deixo de prestar as 

informações requeridas, visto que o pedido refere-se ao processo código 

112398 que tramita perante o juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca.

 Ciente da interposição de Agravo de Instrumento.

Aguarde-se o julgamento do referido recurso.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138544 Nr: 9366-81.2014.811.0037

 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: CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:MT/9173-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA 

- OAB:21589/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes acerca da 

audiência de inquirição da Testemunha designada para o dia 18/10/2018 

às 08 : 40 horas na Carta Precatória nº 5352322.24.2018.8.09.0051 da 
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Comarca de Goiânia.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003362-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETI AMARO DA SILVA (REQUERENTE)

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1003362-69.2018.8.11.0037 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,3 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: 1004938-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA BARBOSA DE SOUZA (AUTOR(A))

LARA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1004938-97.2018.8.11.0037 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,3 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: 1002575-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA DREYER (ADVOGADO(A))

OZITA DE SOUZA GASPAR (AUTOR(A))

RAQUEL DREYER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1002575-74.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar o requerente para manifestar sobre a 

Impugnação à Execução no prazo de 05(cinco) dias. Primavera do Leste, 

3 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: 1004222-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES (ADVOGADO(A))

BENEDITO LAUDELINO DUARTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1004222-70.2018.8.11.0037 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,3 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: 1003370-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO (ADVOGADO(A))

MARIA MARQUES MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1003370-46.2018.8.11.0037 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, 3 de outubro de 2018. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 68197 Nr: 507-18.2010.811.0037

 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: JANAINA PIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MOREIRA DOS SANTOS, ESCOLA 

ESTADUAL JOÃO RIBEIRO VILELA, SEDUC (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, ANDRÉA MARIA LACERDA PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

JOSÉ VITOR DA CUNHA GARGAGLIONE - OAB:

 Vistos. Homologo o pedido de desistência da oitiva das testemunhas. 

Declaro encerrada a instrução. Dê-se vista as partes para apresentação 

de memoriais no prazo legal, na forma sucessiva. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165121 Nr: 2728-61.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROESTRADEIRO COMERCIO DE PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA, GUSTAVO GUARIENTO, ALTAIR PEDRO FORTUNATO, 

JAIR GUARIENTO, ALBINO BAIER, FLORISNALDO PIFER DE MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA DE OLIVEIRA - OAB:MT 

18817/O, SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - OAB:14.231/MT

 Em cumprimento a decisão de fls. 111, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte executada , ALBINO BAIER, para informar os 

dados bancários para expedição de Alvará Eletrônico, no prazo de 

10(dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102120 Nr: 8599-82.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METROPOLITANA SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que nesta data, procedi a distribuição da Carta Precatória de 

citação do executado que recebeu o número 1008749-70.2018.8.11.0003 

- 2ª Vara Esp. Da Fazenda Pública de Rondonópolis-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122673 Nr: 5215-09.2013.811.0037

 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: TEREZA DE LAZARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB: MT 17.642, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5215-09.2013.811.0037 (Código 122673)

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA 

POR IDADE RURAL ajuizada por TEREZA DE LAZARI em face do 
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

À fl. 70, certidão informando que a parte requerente não tem contato com 

seus advogados e não tem interesse no prosseguimento do feito.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente deixou de promover 

atos e diligências que lhe incumbiam para dar prosseguimento ao feito, 

assim permanecendo por mais de 30 (trinta) dias.

Ademais, determinada sua intimação pessoal, esta manifestou que não 

tem contato com seus advogados e que não tem interesse no 

prosseguimento do feito.

Assim sendo, tenho que se configurou o desinteresse na causa, ante a 

demonstração de que a parte autora deliberadamente deixou de promover 

os atos processuais que lhes incumbiam.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, II, do Código de Processo Civil.

 Custas processuais, se houverem, pela parte requerente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Primavera do Leste/MT, 27 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171265 Nr: 5829-09.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMAR MICHALSKI

 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: 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 Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 4656 Nr: 26-51.1993.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA 

E AGRONOMIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALURGICA SINO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLAVIO P. DALTRO - 

OAB:7285/MT, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, TATYANE 

CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - OAB:8508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT, MARIO CREMA - OAB:2860-A-MT

 Processo nº 26-51.1993.811.0037 (Código 4656)

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 241.

 Assim, proceda-se a penhora dos bens descritos às fls. 221/222 

conforme endereço à fl. 241.

Intimem-se.

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 Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120488 Nr: 8359-25.2012.811.0037

 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): GENUIR SLAPAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:8256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:MT 7.458-A

 Processo nº 8359-25.2012.811.0037 (Código 120488)

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico a necessidade de perícia contábil, tendo 

em vista que os valores apresentados nos autos estão em total 

dissonância entre si.

Assim, nomeio como perito judicial LUÍS FELIPE GUIMARÃES PELLUZI, 

CORECON-MT 2063, com sede na Rua Madri, 527, Residencial Torres de 

Madrid, Rodoviária Parque, Cuiabá – MT, CEP: 78850-000, Cuiabá/MT, 

telefone: (65) 9 8102-1334, o qual deverá ser intimado para formular 

proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, §2º, do 

Código de Processo Civil).

 Com a proposta de honorários, intimem-se as partes para os fins do artigo 

465, §1º, do Código de Processo Civil e o consequente depósito da verba 

honorária pela parte autora.

 Havendo requerimento do perito, fica desde logo deferida a liberação de 

50% da verba honorária para realização dos trabalhos, com o restante 

condicionado à homologação do laudo (artigo 465, §4º, do Estatuto 

Processual Civil).

 Os trabalhos deverão se iniciar no prazo de até 10 (dez) dias após a 

liberação da 1ª parte dos honorários, ou da intimação pela Gestora 

Judiciária, em caso de não ser requerido aquele adiantamento.

 O laudo deverá ser juntado aos autos em 15 (quinze) dias, a contar do 

início dos trabalhos.

As partes poderão indicar assistentes técnicos, bem como formular 

quesitos em 15 (quinze) dias (artigo 465, §1º, Código de Processo Civil).

Intimem-se.

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.: 30173 Nr: 2440-36.2004.811.0037

 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: GENUIR SLAPAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:8256

 Processo nº 2440-36.2004.811.0037 (Código 30173)

Vistos.

Aguarde-se o julgamento dos autos em apenso, conforme já determinado 

à fl. 376.

Primavera do Leste/MT, 01 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 57416 Nr: 5024-37.2008.811.0037

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

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE TECIDOS E ROUPAS 

PRIMAVERA LTDA - ME, MARIA JOSÉ DE LIMA FIDELIS, GLEMES ANTÔNIO 

COIMBRA FIDÉLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAIANA K.M. FOLLMANN - 

OAB:18021-MT

 Processo nº 5024-37.2008.811.0037 (Código 57416)

Vistos.

 Ante a petição retro, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 1 

(um) ano.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 32708 Nr: 926-14.2005.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON EICKHOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BACALTCHUK - 

OAB:4404-A/MT

 Processo nº 926-14.2005.811.0037 (Código 32708)

Vistos.

 Ante a petição retro, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 180 

(centro e oitenta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146698 Nr: 2877-91.2015.811.0037

 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: 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 Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139931 Nr: 10219-90.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMAVERA DIESEL LTDA, ALEXANDRO 

GAERTNER, RICHARD GAERTNER, GEORGE GUIDO GAERTNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE DE 

SOUZA - OAB:MT/13.733, PAULO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:15285 

MT

 Processo nº 10219-90.2014.811.0037 (Código 139931)

Vistos.

 Ante a petição retro, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 1 

(um) ano.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 40832 Nr: 3308-43.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO JACOBI DOS SANTOS & CIA LTDA ME, 

CELSO JACOBI DOS SANTOS, CLAUDETE MARIAZANDONA DOS 

SANTOS, CELSO ZANDONA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Processo nº 3308-43.2006.811.0037 (Código 40832)

Vistos.

 Ante a petição retro, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 1 

(um) ano.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63498 Nr: 3180-18.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K LAMITA ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA-ME, 

ADRIANA ARAUJO DE LIMA, ADEMIR SILVA DE CARVALHO, JOSÉ 

NILTON SOARES LENDENGUES, TATIANE GONÇALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO RODRIGUES ALVES - 

OAB:TO/16.433-B

 Processo nº 3180-18.2009.811.0037 (Código 63498)

Vistos.

 Ante a petição retro, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 1 

(um) ano.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 68066 Nr: 7641-33.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOM E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA, 

KELLY CRISTINA ROSA MACHADO, DAIANE ROSA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PAVESI GRANJA - 

OAB:0T/17906

 Processo nº 7641-33.2009.811.0037 (Código 68066)

Vistos.

 Ante a petição retro, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 180 

(centro e oitenta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134482 Nr: 6362-36.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL CENTRAL MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA, JOSÉ REIS PINESSO, EUGENIO JOSÉ 

ANTONIO PINESSO, ELIAS ADALBERTO PINESSO, ADEMIR PINESSO, 

PAULO REINALDO PINESSO, MARIO GUIDO PINESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAFAEL DA SILVA 

TAVEIRA - OAB:15471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RAFAEL DA SILVA 

TAVEIRA - OAB:15471, DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - OAB:8353

 Processo nº 6362-36.2014.811.0037 (Código 134482)

Vistos.

 Ante a petição retro, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 1 

(um) ano.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73728 Nr: 6050-02.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PINZON & ROMANCINI LTDA - ME, JOUBERT 

ISAIAS ROMANCINI, NABOR ROMANCINI, IRACEMA PINZON ROMANCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH KAROLLINNY DE 

OLIVEIRA FERREIRA - OAB:22114/O

 Processo nº 6050-02.2010.811.0037 (Código 73728)

Vistos.

 Ante a petição retro, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 1 

(um) ano.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 14189 Nr: 2339-38.2000.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tini e Fiori Ltda, VALDENIR TINI, SANDRA FIORI 

TINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Processo nº 2339-38.2000.811.0037 (Código 14189)

Vistos.

 Ante a petição retro, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 180 

(centro e oitenta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118348 Nr: 700-28.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON MOACIR VIANA, EDMILSON 

MOACIR VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO RODRIGUES ALVES - 

OAB:TO/16.433-B

 Processo nº 700-28.2013.811.0037 (Código 118348)

Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 41 e determino a suspensão do feito por 120 

(cento e vinte) dias.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010907-76.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

RODOLFO SORIANO WOLFF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE CRISTINA GRANDE (EXECUTADO)

 

Diante do decurso do prazo para o executado efetuar o pagamento, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o exequente para requerer 

o que entender de direito, no prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 03 

de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 129 de 804



AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1000091-52.2018.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A parte 

promovente, pleiteia indenização por danos morais em decorrência de ato 

ilícito, ao argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que 

não reconhece. A requerida por sua vez, contesta as alegações do 

requerente, alegando que o débito ensejador da negativação, é decorrente 

de contrato firmado entre as partes. Aduz, que a negativação é legítima, 

ante a inadimplência. Como se vê através dos documentos anexados com 

a contestação, a requerida trouxe aos autos Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços, devidamente assinado pelo requerente, bem 

como, documentos pessoais apresentados no momento da contratação, 

comprovando assim, a contratação e o débito, o que justificou o 

encaminhamento do nome do promovente ao rol de inadimplentes. A parte 

autora por sua vez, apresentou impugnação à contestação sustentando 

que há necessidade de realização de perícia grafotécnica. Contudo, 

examinando o conjunto probatório, verifica-se que a firma aposta nos 

documentos apresentados guardam grafia semelhante com aquela 

apresentada nos documentos anexos a exordial. Assim, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados robusto conjunto 

probatório produzido pela reclamada, permitem um juízo razoavelmente 

seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente 

ocorreram da forma narrada na contestação. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreu a indevida negativação. 

Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF da parte 

promovente nos órgãos de restrição ao crédito configura-se exercício 

regular de direito. E por qualquer ângulo que se analise a questão, se 

evidencia a má-fé da promovente, que distorce a sequência fática, 

obviamente para obter ganho indevido, consistente na não almejada 

indenização por danos morais. A consequência do descumprimento do 

ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo Civil é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes. Logo, 

não é cabível o pleito indenizatório. Quanto ao pedido de extinção do feito, 

ante a desistência da ação por parte do Requerente, o mesmo não merece 

prosperar, tendo em vista os fortes indícios de litigância de má-fé, já que 

comprovada a contratação e a existência do débito, conforme 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).” Não resta dúvida de 

que a parte autora contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a 

intenção de não cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. 

No caso, a parte reclamante agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar 

com ação declaratória de indenização por danos morais em decorrência 

do ato ilícito. Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, 

alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, 

portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, 

julgo improcedente a pretensão deduzida na inicial. E condeno a parte 

reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa, conforme art. 

55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores 

da Promovida. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Transitada em julgado, intime a parte autora 

para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, anote-se. Após, 

caso não haja execução das verbas de sucumbência de má-fé, 

arquive-se/baixe-se no sistema. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte 

reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, 

conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 

G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste, 22 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010342-78.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA RODRIGUES CASTRO (EXEQUENTE)

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

Diante do decurso do prazo para a executada SONIA MARIA RODRIGUES 

CASTRO efetuar o cumprimento da sentença, intimo a parte exequente 

para manifestação, no prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 03 de 

outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001423-88.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA APARECIDA PAULINO DE JESUS (EXEQUENTE)

KELVYN RICHARD SILVA ALEIXO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (EXECUTADO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte executada para efetuar o pagamento do montante de R$ 

6.928,32 (seis mil novecentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos), 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento), 

conforme artigo 523, § 1º do Novo Código de Processo Civil. Primavera do 

Leste, 03 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006403-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a requerente para manifestar acerca da petição ID 15650901, no 

prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 03 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011051-16.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA BARAUNA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESOTV BRASIL PROMOCAO PUBLICIDADE LICENCIAMENTO E COMERCIO 

LTDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

PROCESSO n. 8011051-16.2016.8.11.0037 Valor da causa: $35,200.00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: NILZA 

BARAUNA DOS SANTOS Endereço: Rua SILVIO OMETO, 67, CENTRO 

LESTE, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ESOTV BRASIL PROMOCAO PUBLICIDADE LICENCIAMENTO E 

COMERCIO LTDA Endereço: Estrada DOS ROMEIROS, 6388, CENTRO, 

SANTANA DE PARNAÍBA - SP - CEP: 44309-999 Senhor(a): NILZA 

BARAUNA DOS SANTOS A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para INFORMAR O NOVO/CORRETO ENDEREÇO 

DO PROMOVIDO, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 
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instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

PRIMAVERA DO LESTE, 3 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: 1004875-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE STATES NIEBISCH (ADVOGADO(A))

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI (ADVOGADO(A))

NILTNEVFRAN SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIERCIO ZOLET (REQUERIDO)

 

Diante da devolução da carta de citação, conforme ID 15609733, intimo a 

parte autora para manifestar acerca do atual endereço do executado, no 

prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 03 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003111-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

OSMAR PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003111-51.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ADEMILSON VIEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

c/c pedido de antecipação de tutela de urgência pleiteado por Ademilson 

Vieira da Silva em face de Telefônica Brasil S.A, pelos fatos e 

fundamentos narrados na exordial. Redesigne-se à audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte ré poderá contestar a presente ação 

nas formas em que a lei possibilita (escrita e por meio de advogado, ou 

verbalmente e de forma pessoal). A contestação poderá ser ofertada até 

cinco (5) dias após a audiência de conciliação, devendo ser consignado 

no mandado que não havendo contestação também será decretada a 

revelia nos autos. Caso a contestação venha acompanhada de 

documentos e sejam argüidas preliminares, poderá a parte autora 

impugna-la no prazo de cinco dias, saindo da audiência de conciliação 

ciente de tal aspecto. Caso a parte ré não compareça para a audiência, 

ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados na inicial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que o 

requerente foi impedido de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento comercial em decorrência da restrição no valor de 

R$76,97(setenta e seis reais e noventa e sete centavos), vinculado ao 

contrato n°0220093893. Afirma que desconhece o débito em comento e 

que a restrição perdura até o momento. Por fim, o autor requer através da 

antecipação de tutela de urgência que exclua imediatamente a restrição de 

seu nome, até o deslinde final desta ação. É o relato. Decido. A concessão 

de tutela antecipada ou tutela de urgência de acordo com o artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil, se faz necessário a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No presente caso, o requerente 

menciona que não possui qualquer vinculo contratual com a requerida e 

também não sabia da existência das restrições em seu nome, tendo em 

vista que ocorreram no ano de 2013. A respeito, Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery Leciona que: “ A antecipação pode ser dada 

inaudita altera parte ou depois de justificação prévia, caso o juiz a entenda 

necessário. A liminar dada sem a ouvida da parte contrária deve ser 

concedida quando a citação do réu puder tornar ineficaz a medida o 

quando a urgência for de tal ordem que não pode esperar a citação e 

resposta do réu”. Razoável, portanto, aguardar a formação do 

contraditório e a apresentação de outros elementos, que, em momento 

posterior, poderão propiciar, com maior segurança, o exame da medida 

pleiteada. Nos termos do artigo 300 do NCPC, ante a carência de 

demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora, INDEFIRO 

a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte reclamante para no prazo 

de 05(cinco) dias, emendar a inicial, carreando aos autos comprovante de 

endereço recente(últimos três meses) e em seu nome, salientando que 

caso o comprovante de endereço esteja em nome de terceiros, deverá 

estar acompanhado de declaração, com firma reconhecida em cartório. 

Analisando ainda os extratos da negativação, verifico que o documento 

carreado como comprovante de negativação não é válido, posto que 

emitido por sites e não por órgãos responsáveis, motivo pelo qual 

DETERMINO a intimação da parte promovente, para, também no prazo de 

05(cinco) dias, carrear aos autos extrato de ocorrência junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, em seu nome, emitido pelo SPC/SERASA ou CDL, 

comprovada a alegada inscrição. Primavera do Leste-MT, 03 de outubro 

de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010380-61.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO (ADVOGADO(A))

MAURICIO JOSE NICOLINO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAT CELULAR S A (REQUERIDO)

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON (ADVOGADO(A))

HENRIQUE DE DAVID (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010380-61.2014.8.11.0037. REQUERENTE: MAURICIO JOSE NICOLINO - 

ME REQUERIDO: TELEMAT CELULAR S A Vistos, Intimo a parte reclamante 

para se manifestar, em 10 dias, sobre a petição da reclamada inserida no 

id. 1550769. P. Leste-MT, 03 de outubro de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010289-97.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO (ADVOGADO(A))

JEFERSON ANTONIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

TRIGOFORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 

- ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010289-97.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: JEFERSON ANTONIO DA SILVA 

EXECUTADO: TRIGOFORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS 

ALIMENTICIOS LTDA - ME Vistos, Homologo o parcelamento. Expeça-se os 

alvarás ao credor, com as cautelas pertinentes, conforme forem sendo 

depositadas as parcelas. Após, venham conclusos para sentença de 

extinção do cumprimento da sentença. P. Leste-MT, 03 de outubro de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003112-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALTINO JOSE DA SILVA NETO (REQUERENTE)

OSMAR PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003112-36.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ALTINO JOSE DA SILVA 

NETO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Correição, 

Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais c/c pedido de antecipação de tutela de urgência 

pleiteado por Altino José da Silva Neto em face de Telefônica Brasil S/A, 

pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. Redesigne-se à 

audiência de conciliação, ocasião em que a parte ré poderá contestar a 

presente ação nas formas em que a lei possibilita (escrita e por meio de 

advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A contestação poderá ser 

ofertada até cinco (5) dias após a audiência de conciliação, devendo ser 

consignado no mandado que não havendo contestação também será 

decretada a revelia nos autos. Caso a contestação venha acompanhada 

de documentos e sejam argüidas preliminares, poderá a parte autora 

impugna-la no prazo de cinco dias, saindo da audiência de conciliação 

ciente de tal aspecto. Caso a parte ré não compareça para a audiência, 

ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados na inicial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que o 

requerente foi impedido de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento comercial em decorrência da restrição no valor de 

R$210,62(duzentos e dez reais e sessenta e dois centavos), vinculado ao 

contrato n°0201406774. Afirma que desconhece o débito em comento e 

que a restrição perdura até o momento. Por fim, o autor requer através da 

antecipação de tutela de urgência que exclua imediatamente a restrição de 

seu nome, até o deslinde final desta ação. É o relato. Decido. A concessão 

de tutela antecipada ou tutela de urgência de acordo com o artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil, se faz necessário a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No presente caso, o requerente 

menciona que não possui qualquer vinculo contratual com a requerida e 

também não sabia da existência das restrições em seu nome, tendo em 

vista que ocorreram no ano de 2013. A respeito, Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery Leciona que: “ A antecipação pode ser dada 

inaudita altera parte ou depois de justificação prévia, caso o juiz a entenda 

necessário. A liminar dada sem a ouvida da parte contrária deve ser 

concedida quando a citação do réu puder tornar ineficaz a medida o 

quando a urgência for de tal ordem que não pode esperar a citação e 

resposta do réu”. Razoável, portanto, aguardar a formação do 

contraditório e a apresentação de outros elementos, que, em momento 

posterior, poderão propiciar, com maior segurança, o exame da medida 

pleiteada. Nos termos do artigo 300 do NCPC, ante a carência de 

demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora, INDEFIRO 

a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte reclamante para no prazo 

de 05(cinco) dias, emendar a inicial, carreando aos autos comprovante de 

endereço recente(últimos três meses) e em seu nome, salientando que 

caso o comprovante de endereço esteja em nome de terceiros, deverá 

estar acompanhado de declaração, com firma reconhecida em cartório. 

Analisando ainda os extratos da negativação, verifico que o documento 

carreado como comprovante de negativação não é válido, posto que 

emitido por sites e não por órgãos responsáveis, motivo pelo qual 

DETERMINO a intimação da parte promovente, para, também no prazo de 

05(cinco) dias, carrear aos autos extrato de ocorrência junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, em seu nome, emitido pelo SPC/SERASA ou CDL, 

comprovada a alegada inscrição. Primavera do Leste-MT, 03 de outubro 

de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001704-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SCHAFER BARCHET (ADVOGADO(A))

GABRIELA SOTT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

DECOLAR.COM LTDA (EXECUTADO)

MARILIA MICKEL MIYAMOTO (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Intime-se a devedora DECOLAR.COM LTDA, pelo correio, com AR, 

para cumprir a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa 

de 10% (dez por cento) e de expedição de mandado de penhora e 

avaliação (NCPC, 523 e § 1º). Decorrido o prazo se o pagamento, venham 

conclusos para deliberações. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de intimação, conforme dados constantes da petição inicial 

e planilha de débito. Primavera do Leste/MT, 13 de setembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003113-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKO HENRIQUE SILVA SOARES (REQUERENTE)

OSMAR PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003113-21.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MAIKO HENRIQUE SILVA 

SOARES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Correição, 

Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais c/c pedido de antecipação de tutela de urgência 

pleiteado por Maiko Henrique Silva Soares em face de Telefônica Brasil 

S/A, pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. Redesigne-se à 

audiência de conciliação, ocasião em que a parte ré poderá contestar a 

presente ação nas formas em que a lei possibilita (escrita e por meio de 

advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A contestação poderá ser 

ofertada até cinco (5) dias após a audiência de conciliação, devendo ser 

consignado no mandado que não havendo contestação também será 

decretada a revelia nos autos. Caso a contestação venha acompanhada 

de documentos e sejam argüidas preliminares, poderá a parte autora 

impugna-la no prazo de cinco dias, saindo da audiência de conciliação 

ciente de tal aspecto. Caso a parte ré não compareça para a audiência, 

ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados na inicial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que o 

requerente foi impedido de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento comercial em decorrência da restrição no valor de 

R$97,68(noventa e sete reais e sessenta e oito centavos), vinculado ao 

contrato n°0252891428. Afirma que desconhece o débito em comento e 

que a restrição perdura até o momento. Por fim, o autor requer através da 

antecipação de tutela de urgência que exclua imediatamente a restrição de 

seu nome, até o deslinde final desta ação. É o relato. Decido. A concessão 

de tutela antecipada ou tutela de urgência de acordo com o artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil, se faz necessário a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No presente caso, o requerente 

menciona que não possui qualquer vinculo contratual com a requerida e 

também não sabia da existência das restrições em seu nome, tendo em 

vista que ocorreram no ano de 2013. A respeito, Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery Leciona que: “ A antecipação pode ser dada 

inaudita altera parte ou depois de justificação prévia, caso o juiz a entenda 

necessário. A liminar dada sem a ouvida da parte contrária deve ser 

concedida quando a citação do réu puder tornar ineficaz a medida o 

quando a urgência for de tal ordem que não pode esperar a citação e 

resposta do réu”. Razoável, portanto, aguardar a formação do 

contraditório e a apresentação de outros elementos, que, em momento 

posterior, poderão propiciar, com maior segurança, o exame da medida 

pleiteada. Nos termos do artigo 300 do NCPC, ante a carência de 

demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora, INDEFIRO 

a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte reclamante para no prazo 

de 05(cinco) dias, emendar a inicial, carreando aos autos comprovante de 

endereço recente(últimos três meses) e em seu nome, salientando que 

caso o comprovante de endereço esteja em nome de terceiros, deverá 

estar acompanhado de declaração, com firma reconhecida em cartório. 

Analisando ainda os extratos da negativação, verifico que o documento 

carreado como comprovante de negativação não é válido, posto que 

emitido por sites e não por órgãos responsáveis, motivo pelo qual 

DETERMINO a intimação da parte promovente, para, também no prazo de 

05(cinco) dias, carrear aos autos extrato de ocorrência junto aos órgãos 
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de proteção ao crédito, em seu nome, emitido pelo SPC/SERASA ou CDL, 

comprovada a alegada inscrição. Primavera do Leste-MT, 03 de outubro 

de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012177-38.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

JOSINEY MARQUES PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

OI S.A (EXECUTADO)

 

Considerando que a parte executada foi intimada para efetuar o 

pagamento da condenação, conforme ID 13745354 e certidão ID 

14992609, intimo a parte exequente para manifestação no prazo de cinco 

dias. Primavera do Leste, 03 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005403-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DROGARIA CIDADAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1005403-43.2017.8.11.0037 Reclamante: DROGARIA CIDADAO LTDA - ME 

Reclamada: CIELO S.A SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Conforme consta nos autos, as 

partes compuseram acordo. Isso posto, faz-se necessário homologar a 

conciliação e extinguir o feito. O Artigo 487, III, “b” do novo Código de 

Processo Civil estabelece que: ”Art. 487. Haverá resolução de mérito 

quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação;” Isto posto, 

homologo a composição amigável firmada entre as partes para que 

produza os seus efeitos jurídicos e legais, em consequência, extingo o 

presente feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Considerando que a 

parte reclamante compareceu na secretaria e noticiou que o acordo ainda 

não foi cumprido, INTIME-SE A RECLAMADA A CUMPRIR O ACORDO, EM 

15 DIAS, SOB PENA DE MULTA DE DEZ POR CENTO, nos termos do artigo 

523, § 1º, do CPC. Primavera do Leste - MT, 25 de setembro de 2018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, em correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. INTIME-SE PARA CUMPRIR O ACORDO, na forma deliberada pelo 

Juiz Leigo. Primavera do Leste - MT, 25 de setembro de 2018. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011296-66.2012.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES (ADVOGADO(A))

CASA BRASIL COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA REIS BRANCO DE MORAES (EXECUTADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO PROMOVENTE A SE MANIFESTAR QUANTO A 

CERTIDÃO DO OFICIAL JUNTADO AOS AUTOS E REQUERER O QUE DE 

DIREITO NO PRAZO DE CINCO DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000769-38.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SELSO ANTONIO MASOTTI (REQUERENTE)

CLEBER DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000769-38.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 11.442,13; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ASSINATURA BÁSICA MENSAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: SELSO ANTONIO MASOTTI Parte Ré: REQUERIDO: OI S/A 

Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 

9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, e artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Segundo o artigo 334, §3º, do Código de 

Processo Civil: Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos 

essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz 

designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência. (...) § 3º A intimação do autor para a 

audiência será feita na pessoa de seu advogado. Com efeito, a intimação 

da parte autora efetivou-se por intermédio do seu advogado, que foi 

devidamente intimado diretamente no processo eletrônico, em 25 de abril 

de 2017, às 15h15min, nos termos do artigo 334, §3º, do CPC, conforme 

se verifica da aba “Expedientes” do processo. A Súmula 19 da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, relativa 

à matéria cível, prescreve o seguinte: “SÚMULA 19: O prazo mínimo entre 

a citação e a realização da audiência de conciliação, instrução e 

julgamento é de 48 (quarenta e oito) horas. (Aprovada em 12/09/2017).” 

(DJE, Ed. nº 10113, disponibilizado em 02.10.2017) Portanto, a parte autora 

foi intimada da audiência de conciliação com antecedência de mais de 48 

(quarenta e oito) horas (uma vez que a sessão foi designada para 17 de 

maio de 2017, às 10h20min), todavia não compareceu ao ato, tampouco 

apresentou justificativa válida nos autos. Ainda, consigno que não merece 

acolhimento o pedido da parte autora para redesignação da audiência (Id 

6839829), haja vista que não trouxe justificativa palpável para tanto. 

Nesse norte, a extinção do processo é medida que se impõe. Diante do 

exposto, tendo em vista que a autora não justificou validamente sua 

ausência à audiência, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 51, inciso I e seu §1º, da Lei 9.099/1995. Isento(a) de 

custas processuais e honorários advocatícios, com fundamento no artigo 

55, caput, da Lei nº 9.099/1995. Publicada e registrada diretamente no 

processo eletrônico. Retificado o polo passivo, pela inclusão do advogado 

da ré, intime(m)-se. Transitada em julgado, arquive-se o processo, com a 

devida baixa. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de agosto de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 57532 Nr: 5136-06.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 482, inciso VI, da CNGC-Foro Judicial, impulsiono 

estes processo para intimar o exequente da decisão das fls. 240/242, 

notadamente para que forneça os meios necessários ao cumprimento do 

Mandado de Avaliação expedido, em conformidade com a determinação 

retroindicada, devendo, para tanto, contatar diretamente o Oficial de 

Justiça responsável pelo cumprimento do ato.

Primavera do Leste/MT, 2 de outubro de 2018.

Gardênia Borges de Moura Cabriote

Analista Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001933-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROSA DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLER BRUNO DA COSTA (RÉU)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001933-67.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ADRIANA ROSA DA COSTA 

RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

WESLER BRUNO DA COSTA Vistos em correição, Tendo em vista o 

vencimento da 5ª mensalidade, decorrente da internação do 

requerido/paciente, em 05/04/2018, nota fiscal e relatório de 

acompanhamento psicológico do(a) paciente em Id 15668910; inexistindo 

informações que infirmem tais documentos; bem como considerando-se a 

efetivação do bloqueio da conta do Estado de Mato Grosso, em valor 

suficiente para o adimplemento dos 4 (quatro) meses restantes ao 

tratamento previsto (Id 14086421); determino a expedição de alvará para 

pagamento do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),em favor da 

comunidade terapêutica Liberdade-Centro de Intervenção e Reabilitação 

para adimplemento da 5ª mensalidade, conforme nota fiscal nº 1032 (Id 

15668910). Comunique-se à comunidade terapêutica Liberdade-Centro de 

Intervenção e Reabilitação de que deverá continuar encaminhando, à 

Secretaria da 5ª Vara, a nota fiscal comprobatória do serviço, em nome do 

Estado de Mato Grosso, na qual deverá indicar, obrigatoriamente, a 

especificação do serviço prestado e o período a que se refere. Intime(m)

-se. Serve a presente decisão de ofício/mandado. Cumpra-se com 

urgência. Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005046-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMAR OLIVEIRA PENA (REQUERENTE)

JOAO DOS SANTOS MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1005046-63.2017.8.11.0037 Requerente: ELISMAR OLIVEIRA 

PENA Requerido: OI MOVEL S.A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Sem preliminares, passo ao 

mérito. Pleiteia a Reclamante indenização por danos morais e declaração 

de inexigibilidade de dívida em face da inserção de seu nome em cadastro 

de restrição de crédito promovida pela Reclamada, alegando que 

desconhece o débito negativado. A Reclamada, em contestação, alega 

que a reclamante é sua cliente e que, a inscrição negativa diz respeito a 

inadimplência de débitos. Requer a improcedência dos pedidos iniciais No 

caso em tela, tratando-se de relação de consumo, impõe-se a inversão do 

ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Cumpre ressaltar, porém, que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

(NCPC, art. 373, II), vez que não juntou nenhum documento, devidamente 

assinado, capaz de demonstrar a existência de relação contratual entre 

as partes que pudesse ensejar a inscrição dos dados da Reclamante em 

cadastros de proteção ao crédito. Logo, não comprovada a origem do 

débito, certa a ilicitude do valor cobrado da Reclamante, ensejando a 

declaração de inexigibilidade do valor discutido nos autos e a exclusão 

dos dados negativos. Por conseguinte, no que concerne ao pedido 

indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório 

prejuízo suportado pela parte reclamante, em virtude da indevida inscrição 

de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há 

necessidade de indenização. No caso em testilha, observo que a parte 

reclamante possui restrição anterior quanto ao crédito sub judice, 

conforme extrato anexo em exordial, informando o seu questionamento 

judicial em sede de impugnação. Ademais, em consulta, verifico que foi 

proposta demanda de nº 1005045-78.2017.8.11.0037 em desfavor de 

VIVO S.A., a qual se refere a negativação mais antiga do Reclamante, 

estando o feito sentenciado por homologação de acordo. Por tal motivo, 

entendo pela inaplicabilidade da súmula 385 do STJ. Logo, conclui-se que 

o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser ressarcido 

numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, 

mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. ISSO POSTO, opino 

PELA PROCEDENCIA PARCIAL dos pedidos da exordial para: A) 

DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO discutido nestes autos no valor de R$ 

256,91 (duzentos e cinqüenta e seus reais e noventa e um centavos), 

proibindo a Reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança referente a 

este; B) DETERMINAR que a reclamada, proceda, no prazo máximo de 05 

(dias) dias, o CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, sob pena de multa única que fixo em R$ 500,00 (quinhentos 

reais), cuja intimação deve ser pessoal para fins de incidência da multa; C) 

CONDENAR a reclamada, a pagar a título de danos morais à parte autora o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), forte nos artigos no art. 5.º, V da 

CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se juros de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC, ambos a contar da da data do arbitramento, 

considerando que o valor do dano foi aferido/projetado para a presente 

data, estando já atualizado; Com arrimo no que dispõe a primeira parte do 

inc.I do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas ou honorários, 

nesta fase, eis que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, 

art. 55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste, 03 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003114-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JUSCILENE CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003114-06.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JUSCILENE CONCEICAO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Correição, 

Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais c/c pedido de antecipação de tutela de urgência 

pleiteado por Juscilene Conceição Silva em face de Telefônica Brasil S.A, 

pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. Inicialmente, consigno 

que a reclamante juntou documentos estranhos, que não corresponde à 

sua pessoa, sendo que todos estão em nome de Maiko Henrique Silva 

Sores, quando na verdade deveriam estar em nome de Juscilene 

Conceição Silva, qualificada na petição inicial. Cabe ressaltar que possui 

outra ação em trâmite neste juízo em nome de Maiko Henrique Silva Soares 

com o n°1003113-21.2018.8.11.0037. Sendo assim, indefiro a petição 

inicial, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Isento de custas e honorários advocatícios. Transitada em julgado, 

arquive-se definitivamente os autos. Primavera do Leste/MT, 03 de outubro 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 123750 Nr: 6315-96.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO FRANCISCO DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR APARECIDO AQUINO 

CABRIOTE - OAB:8869/MT, NELSON A . MANOEL JÚNIOR - 

OAB:5.454-B

 Ante o exposto, julgo procedente a denúncia, para condenar RICARDO 

FRANCISCO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, às penas do 

art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.Passo à dosimetria da pena.A 

pena prevista para o crime acima é de detenção, de 2 a 4 anos, e 

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 

dirigir veículo automotor.Atento ao princípio constitucional da 

individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, 

não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, 

razão pela qual fixo a pena-base em 2 anos, pena esta que torno definitiva 

ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la. Fixo o 

regime aberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 

2º, c, do CP.Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva 

de direitos, a despeito do que consta no art. 44 e seguintes do CP, uma 

vez que a reprimenda não se mostra adequada para a reprovabilidade da 

conduta, dada a magnitude do injusto praticado.Aplico-lhe, ainda, a pena 

de suspensão de sua habilitação para dirigir veículos pelo prazo de 06 

meses, a qual deverá ser entregue em juízo no prazo 48 horas, após o 

trânsito em julgado desta decisão, com fundamento no art. 293 do 

CTB.Condeno o réu do pagamento das custas e despesas processuais.P. 

R. I. C.Transitada em julgado, expeçam-se as comunicações pertinentes e 

a guia de execução penal, e se arquivem os autos, com as baixas 

necessárias.Primavera do Leste, 03 de agosto de 2018. ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 214065 Nr: 5968-87.2018.811.0037

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS 

DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA GOMES DA COSTA VIEIRA, 

ANDRESSA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 Autos código 214065

Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de prisão domiciliar formulado em favor de LARISSA 

GOMES DA COSTA e ANDRESSA REZENDE, sob o argumento de que 

possuem enfermidades, as quais não são tratáveis no interior do 

estabelecimento prisional, bem como pelo fato de que tentaram o suicídio 

enquanto permaneceram custodiadas nas dependências da DERF desta 

cidade (fls. 89/90).

 Instado, o Ministério Público Estadual manifestou-se contrariamente ao 

pedido formulado pelas autuadas, ante as razões expostas na cota de fls. 

92/93.

É o breve relato. Decido.

A prisão domiciliar, que vem prevista nos arts. 317 e 318 do Código de 

Processo Penal será cabível quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) 

anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - 

imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos 

de idade ou com deficiência; IV – gestante; V - mulher com filho de até 12 

(doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único 

responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade 

incompletos.

 Analisando detidamente os autos, observa-se que o pedido formulado 

pela defesa não encontra previsão em nenhuma das possibilidades 

trazidas pelo artigo supra.

Ademais, não trouxe qualquer documentação apta a demonstrar que o 

tratamento do qual as autuadas necessitam não pode ser prestado pela 

unidade prisional que se encontram custodiadas.

Além disso, conforme aduzido pelo Ministério Público as autuadas foram 

prontamente atendidas pela UPA local e transferidas para a Unidade 

Prisional de Rondonópolis, demonstrando que a situação clínica das 

autuadas são estáveis e normais, bem como plenamente possível seus 

tratamentos nas dependências da indigitada unidade prisional.

 Com efeito, pelas razões acima expostas, indefiro o pedido de prisão 

domiciliar formulado.

Assim, prossiga no cumprimento da decisão de fl. 55.

Intime-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 10 de setembro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 187387 Nr: 2672-91.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETRONILIO ANTÔNIO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 Vistos.

Admito o Assistente de Acusação requerido à fl. 106, para atuar no 

processo, nos termos do art. 269 do CPP.

Solicite-se a devolução da precatória de fl. 111, independentemente de 

cumprimento.

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.: 117466 Nr: 8142-79.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Regina Fiuza - 

OAB:OAB-RS 102.915

 Código 117466

Vistos, etc.

1. Em atenção à manifestação de fls. 257/259, informo a Douta 

Procuradora que o Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJE ainda não 

fora instituído no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso 

para processos penais, ou seja, tramitam apenas processos físicos.

2. Portanto, em face desta realidade, aparentemente desconhecida pela 

Douta Procuradora, prorrogo o prazo concedido à fl. 254, e concedo 

improrrogáveis, 10 (dez) dias para que se manifeste acerca da utilização 

do interrogatório de fl.253 (mídia digital) como prova emprestada.

3. Após, tornem conclusos para análise do requerimento de fl. 253.

 Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 27 de setembro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 210428 Nr: 4292-07.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINE DA SILVA BUCK, RAUL LOPES 

NASCIMENTO, JOSIMAR DA SILVA, ADERSON FRANÇA SOUZA, 

FRANCISCO GERSON CARDOSO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, ARY DA COSTA CAMPOS - OAB:MT/ 16.944/B, Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, intimo o advogados da acusada 
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Karine da Silva Buck, para apresentar no prazo de 10 (dez) dias e nos 

termos do artigo 396, do Código de Processo Penal, defesa escrita. 

Ressaltando que o prazo é comum e corre em cartório, haja vista, a 

pluralidade de réus e defensores.

Primavera do Leste-MT, 02 de outubro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 189359 Nr: 3586-58.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME VENTURINI ENTRINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:12900

 Portanto, entendo que restaram demonstrados os requisitos descritos no 

artigo 41 do Código de Processo Penal, bem como permitindo aos 

denunciados o exercício pleno do direito de defesa.Portanto, rejeito a 

preliminar suscitada pelo denunciado.Não verificadas as hipóteses do art. 

397 do CPP, designo audiência de instrução para 11/02/2019 às 14:00 

horas, onde serão ouvidos o(a) ofendido(a), as testemunhas de acusação 

e defesa e o(a) acusado(a).Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 214426 Nr: 6165-42.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE TOCANTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON THOMAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deiziane Padilha Silva 

Quintana - OAB:OAB-MT 14.834, José Carlos Moura - OAB:OAB-MT 

16.233

 Código 214426

Vistos, etc.

Indefiro o pedido de redesignação da audiência retro, vez que as 

audiências designadas para o dia 08/10/2018 serão realizadas 

normalmente, haja vista que será um dia após as eleições o que não 

acarretará a suspensão do expediente.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 02 de outubro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005693-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER ALESSANDRO E SILVA (EXEQUENTE)

MARCOS WANDERLEY DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE SEVERINO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Autos n. 1005693-15.2018.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que o exequente deixou de instruiu a inicial com cópia integral da 

petição de acordo, eis que juntou tão somente as páginas 1, 3, 5 e 7, 

conforme se visualiza em id. 15609810. Sendo assim, INTIME-SE a parte 

autora para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma 

acima exposta, sob pena de seu indeferimento, em consonância com o 

disposto no art. 321, parágrafo único, do CPC. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório 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)

 

1005749-48.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o preparo da Carta 

Precatória expedida. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005735-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA S/A. (REQUERENTE)

CELSO MARCON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C.P.F. (REQUERIDO)

 

1005735-64.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 3 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005013-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

I. R. D. O. C. (ADVOGADO(A))

A. M. R. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. T. O. D. O. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005013-30.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANA MARIA RENNER RÉU: ALMIR TIAGO ORGANEK DE OLIVEIRA Vistos 

etc. Cuida-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável 

c/c Partilha de Bens, Guarda, Alimentos e Tutela Provisória de Urgência em 

que a requerente atribuiu a causa o valor de R$ 51.516,00 (cinquenta e um 

mil e quinhentos e dezesseis reais). No ponto, em se tratando de ação de 

reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens, o 

valor da causa deve corresponder ao patrimônio do casal, de modo a se 

aproximar o máximo possível do proveito econômico a ser obtido por meio 

da tutela jurisdicional. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. PARTILHA DE BENS. VALOR DA CAUSA. 

VANTAGEM PATRIMONIAL QUE SE BUSCA COM A DEMANDA. 1. Salvo as 

hipóteses em que a lei estabelece os critérios para fixação (incisos I a VII 

do art. 259 e art. 260 do CPC), o valor da causa deve corresponder à 

vantagem patrimonial que se busca com a demanda e, ainda que esta não 

tenha conteúdo econômico imediato, é necessária sua indicação na 

petição inicial, podendo ser calculada de forma meramente estimativa. 2. 

No caso, em que se pretende a homologação da do plano de partilha, deve 

o valor da causa corresponder ao patrimônio líquido, de modo que do 

monte partível do casal devem ser deduzidas as dívidas 

incontroversamente comuns, de modo a se aproximar o máximo possível 

do proveito econômico a ser obtido por meio da tutela jurisdicional. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70047628748, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 26/04/2012) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA 

COM PARTILHA DE BENS. VALOR DADO À CAUSA. Cumpre abater do 

valor do monte partilhável a dívida incontroversa assumida pelo casal, de 

modo que o valor da causa corresponda, com maior proximidade, ao 
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patrimônio que efetivamente será partilhado. DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70034510826, 

Oitava Câmara Cível, TJRS, Relator Alzir Felippe Schmitz, 29/04/2010) 

Assim, em consonância com o acima exposto, DETERMINO a emenda da 

exordial, conforme disposto no art. 321, parágrafo único c/c art. 319, 

ambos do CPC, a fim de que a autora proceda a retificação do valor 

atribuído à causa, assinalando prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da exordial. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT., 02 de Outubro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação 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)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005722-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. A. P. (REQUERENTE)

P. G. M. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. A. F. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1005722-65.2018.8.11.0040. Vistos etc. Para cumprimento do ato 

deprecado, no tocante a perícia médica, NOMEIO a DRA. ELIANE 

KAWAGUTI, clínica geral, CPR 3025/MT, com endereço na Rua das 

Amendoeiras, n. 110, Setor Comercial, Sinop/MT, fones (66) 3531.9821 e 

9999.6670, que, independentemente de compromisso, desempenhará o 

seu encargo, promovendo o exame e avaliação do grau de incapacidade 

da interditanda. Estabeleço os seguintes quesitos do Juízo, a serem 

respondidos pela perita: a) A(o) interditanda(o) é portadora(o) de 

enfermidade ou deficiência mental?; b) Essa enfermidade ou deficiência é 

permanente?; c) Essa enfermidade ou deficiência mental tornam a(o) 

interditanda(o) incapaz de compreender seus atos e manifestar livremente 

sua vontade?; d) Se sim, em que grau é a incapacidade apresentada?; e) 

A(o) interditanda(o) necessita utilizar remédios controlados? Em caso 

positivo, quais os seus efeitos. ENCAMINHEM-SE os quesitos do Juízo, 

bem como àqueles apresentados pelas partes e cópia da inicial. INTIME-SE 

a perita nomeada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, agende data e 

horário para realização da perícia e, após, proceda-se a intimação das 

partes. INTIME-SE a parte autora para, quando da realização da pericia 

médica, deverá estar munida de todos os exames e laudos médicos que 

atestem a patologia da interditanda, a fim de subsidiar a pericia médica a 

ser realizada. ARBITRO honorários periciais em favor da perita nomeada, 

no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), verba que será custeada pelo TJMT, 

nos termos da Resolução n. 127/2011. Sem prejuízo, DETERMINO a 

elaboração de estudo psicossocial pela equipe técnica do juízo, 

assinalando prazo de 30 (trinta) dias. COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004211-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEN CAMINHOES LTDA (RÉU)

ELECSONIC COMERCIO LTDA - ME (RÉU)

 

1004211-66.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da Carta 

Precatória devolvida sem o devido cumprimento. MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002905-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA DE OLIVEIRA LANGARO (EXEQUENTE)

VANESSA CAROLINE NICOLAU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (EXECUTADO)

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

 

1002905-62.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca do 

depósito efetuado nos autos. 3 de outubro de 2018 MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002475-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VALMIR DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

Autos n. 1002475-76.2018.8.11.0040. Vistos etc. Ante o petitório de id. 

15294487 e comprovante de depósito em anexo, INTIME-SE a parte autora 

para manifestar-se, requerendo o que entender de direito, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001320-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAJEARA MADEIRAS LTDA - ME (AUTOR(A))

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (RÉU)

ANDRE TOMELIN BOGO EIRELI - EPP (RÉU)
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1001320-38.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o preparo da Carta 

Precatória a ser expedida à Comarca de Sinop/MT.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134322 Nr: 7636-89.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA BARBOSA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elineide de Souza Barbosa Neiva de Aquino, 

GEOVAN NEIVA DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI 

JUNIOR - OAB:8384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS DAMBROS 

- OAB:13.154/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROBERTO CARLOS 

DAMBROS, para devolução dos autos nº 7636-89.2015.811.0040, 

Protocolo 134322, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 5785 Nr: 1294-24.1999.811.0040

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVIR TADEU ROSSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8.350/MT, GERVASIO FERNANDES CUNHA FILHO - OAB:7.005-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 131121 Nr: 5936-78.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, DALLA VALLE & 

DALLA VALLE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON PIAZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE - OAB:20996/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 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, haja vista a proposta de parcelamento da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104247 Nr: 7308-33.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGELI B.L.PARLOW ME, ROSELI BEATRIZ 

LANG PARLOW

 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 Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 131045 Nr: 5895-14.2015.811.0040

 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: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI RIBEIRO

 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/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.: 192825 Nr: 5726-22.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR, o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL - MAURO DA SILVA ANDRIESKI, OAB/MT Nº 

10.925, 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.: 57604 Nr: 1362-85.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO SORRISÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. J. C. OLIVEIRA FIRMA INDIVIDUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Nova Ubiratã/MT, com a finalidade de citação, 

devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior remessa da 

deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106714 Nr: 9748-02.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SONILAGE PINHEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIAZZI E SILVA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 9748-02.2013.811.0040 – Código: 106714.

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 82288 Nr: 1168-51.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO 

LTDA - COOPERSORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, KAMILLA PAVAN - OAB:21441/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070

 Autos n. 1168-51.2011.811.0040 – Código: 82288.

 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.

 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.: 105375 Nr: 8447-20.2013.811.0040

 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: ETSON DE TONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 Autos nº 8447.20.2013.811.0040 (Cód. 105375)

Vistos etc.

 Considerando o teor da recente Provimento nº 68 editado pelo Conselho 

Nacional de Justiça, veiculado aos magistrados por meio do Ofício Circular 

41/2018/PRES/TJMT, bem como as certidões de fls. 245 e 246, nesta 

oportunidade, procedo a assinatura digital do alvará de liberação, devendo 

a Secretaria da Vara efetuar a devida comunicação ao Departamento 

competente do TJMT para as providências pertinentes.

 Oportunamente, ao arquivo.

 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.: 45782 Nr: 2706-72.2008.811.0040

 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: JOSÉ MARIA SOBRINHO, MARILIANE WINCHE ALMEIDA 

SOBRINHO, IDILIA XAVIER, PAULO DANIEL XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO VISÃO - COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA- 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 Autos nº 2008/259 Código: 45782

Vistos etc.

Previamente ao prosseguimento da instrução do feito, tendo em vista a 

escritura pública de inventário acostada às fls. 123-131 que nomeou 

inventariante a Sra. Maria Salete Somensi, verifica-se necessária a 

regularização da representação processual do Espólio de Idilia Xavier, 

razão pela qual concedo o prazo de 10 (quinze) dias para que a parte 

autora apresente o instrumento de procuração devido.

 INTIMEM-SE.

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.: 99054 Nr: 1656-35.2013.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MABS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RS-E, SRSV, GDS, GDS, DBS, GDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, ELEOMAR RENE BLOCHER - OAB:17865-O, 

JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B, JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 Autos nº 1656.35.2013.811.0040 (Cód. 99054)

Vistos etc.

 Considerando o teor da recente Provimento nº 68 editado pelo Conselho 

Nacional de Justiça, veiculado aos magistrados por meio do Ofício Circular 

41/2018/PRES/TJMT, bem como a decisão de fl. 421 e a certidão de fl. 422, 

nesta oportunidade, procedo a assinatura digital do alvará de liberação, 

devendo a Secretaria da Vara efetuar a devida comunicação ao 

Departamento competente do TJMT 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.: 129080 Nr: 4811-75.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN DIEGO TRZASKOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:11.054-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4811.75.2015.811.0040 (Cód. 129080)
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Vistos etc.

 Considerando o teor da recente Provimento nº 68 editado pelo Conselho 

Nacional de Justiça, veiculado aos magistrados por meio do Ofício Circular 

41/2018/PRES/TJMT, bem como as certidões de fls. 126 e 127, nesta 

oportunidade, procedo a assinatura digital do alvará de liberação, devendo 

a Secretaria da Vara efetuar a devida comunicação ao Departamento 

competente do TJMT para as providências pertinentes.

 Oportunamente, ao arquivo.

 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.: 97453 Nr: 9479-94.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA NASCIMENTO ROMANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 9479-94.2012.811.0040 – Código: 97453.

 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.: 147507 Nr: 2760-57.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIUNFANTE MATOGROSSENSE DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 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.: 99613 Nr: 2259-11.2013.811.0040

 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): BURITI TRANSPORTES LTDA

 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:

 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.: 115868 Nr: 6993-68.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO 

FINANCEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CAVALHEIRO NODARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE FAGUNDES 

MAGALHÃES - OAB:17.567, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, RONALDO 

BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556-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.: 51519 Nr: 1860-21.2009.811.0040

 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: BHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIVA GLORIA DA SILVA 

MARTINS - OAB:10.100, FABIANA RODRIGUES DE O. DELMONDES - 

OAB:7.819, JOSE LÍDIO ALVES DOS SANTOS - OAB:156.187/SP, 

NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A, PATRICIA TEREZINHA 

FERREIRA CORREA - OAB:10.469/MS, ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:192.649/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 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Correspondência devolvida (fl(.) 130), com a observação da EBCT "Não 

procurado".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101751 Nr: 4647-81.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITÓRIO JUNIOR PICCINI, LIBERTY SEGUROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745, EDGARD PEREIRA VENERANDA - OAB:30629/MG, MARCOS 

ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B

 Autos nº 4647.81.2013.811.0040 (Cód. 101751)

Vistos etc.

 De pronto, determino seja certificado a tempestividade da ‘contestação’ 

juntada às fls. 282/284. Tempestiva ou intempestiva, intime-se a parte 

contrária para manifestar-se sobre a questão de ordem pública alegada, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Empós, conclusos para exame da questão de ordem pública, bem como 

para, se for o caso, examine da impugnação ao laudo pericial 

apresentado.

Intimem-se. Às providências.

Sorriso/MT, 02 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.: 149630 Nr: 3953-10.2016.811.0040

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:13.578-A/MT, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO 

- OAB:13.577-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, no prazo legal, efetuar o pagamento da diligência complementar do 

Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 630,00 (seiscentos e trinta 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. 69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 148057 Nr: 3069-78.2016.811.0040

 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: ROBERTO BRITO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ALTENBURGER, ELIANE 

APARECIDA LIMA ALTENBURGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-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 Autora 

para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103847 Nr: 6881-36.2013.811.0040

 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): NIVALDO AUGUSTO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para, no prazo legal, efetuar o pagamento da diligência complementar do 

Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 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. 99.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 183460 Nr: 11239-05.2017.811.0040

 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 VOLVO (BRASIL) S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASPAR IMOBILIÁRIA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICHARDT ANDRÉ ALBRECHT - 

OAB:53186/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SALLES DE SOUZA - 

OAB:21.382, KARINE DUCCI LOURENÇO - OAB:19982/O, KELI DIANA 

WEBER VERARDI - OAB:15.985-B, TAÍSSA MAFFESSONI - 

OAB:18436/O, Thiago Matheus Silva Bilhar - OAB:13412-A, THUANY 

PRISCILA ZUANAZZI - OAB:17217-MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 122077 Nr: 628-61.2015.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS TAVARES DE MIRANDA, MARLI 

ROSSETO TAVARES DE MIRANDA, LEDIO BARDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar 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.: 122934 Nr: 1154-28.2015.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JS, ZRS, MAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS ALBERTO LUVISON 

- OAB:38396, HERMES ALENCAR D. RATHIER - OAB:16.995 - PR

 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.: 12164 Nr: 1327-43.2001.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COHABITA TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA, 

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERLUCAS COOP. AGROP. LUCAS DO 

RIO VERDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A/MT, ALAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7504/MT, DIOGO 

LUIZ BIONDO DE SOUZA - OAB:11.973, NORBERTO RIBEIRO DA ROCHA 

- OAB:1.035-B, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5325-MT, 

SILVANO MACEDO GALVÃO - OAB:4.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA 

PIRES - OAB:1.938-A, LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:8617/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 os patronos 

constituidos pela parte credora: DR. ALAN VAGNER SCHIMIDEL - OAB/MT 
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nº 3.078, DR. NORBERTO RIBEIRO DA ROCHA - OAB/MT Nº 1.035-B, DR. 

PAULO SERGIO DAUFENBACH - OAB/MT nº 5.325 e DR. SILVANO 

MACEDO GALVÃO - OAB/MT nº 4.699, para, querendo, se manifestarem 

acerca do acordo de fls. 1.093/1.094, no prazo de 10 (dez) dias, 

consignando que a inércia será entendida como concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 29670 Nr: 4094-15.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCDMAL, FGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAIR JOSÉ CAMERA - 

OAB:4.769-B, DAIANE DOS SANTOS SILVA - OAB:17.824-O, 

ELISANDRA BERTUOL - OAB:9857-B/MT, FABIANO GAVIOLLI FACHINI 

- OAB:5.425-B, THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - OAB:24888/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCÍSIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163-MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 93202 Nr: 4740-78.2012.811.0040

 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: TADEU MICHELON AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W10 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA MICHELON - 

OAB:14437

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106043 Nr: 9123-65.2013.811.0040

 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: SADI ZANATTA, ENI SAVENE SCHNEIDER ZANATTA, 

JAIR ERCILIO SCHWANTES, MARLI ZANATTA MALDANER, MIGUEL 

MALDANER, NOELI TEREZINHA ZANATTA SCHWANTES, NERI ZANATTA, 

ARI LUIZ ZANATTA, ARLI ZANATTA, VERANICE MELAINE WAGNER 

ZANATTA, SILVIA MARIA BACKES ZANATTA, ELIANA DANIELI ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTARANTIM S/A, BANCO JOHN 

DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RADINS - OAB:8538-a, 

FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - OAB:4746-B/MT, ROQUE ADEMIR DA 

SILVA VIEIRA - OAB:16344/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-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 as Partes, no 

prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 20492 Nr: 697-79.2004.811.0040

 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: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:4735, 

JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644/MT, JUÇARA MARIA DOMINGUES 

LOTUFO - OAB:4044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, de que os autos encontram-se disponível na secretaria 

para retirada em carga pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100882 Nr: 10491-12.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENNA AUTO PEÇAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - 

OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A, 

RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 Autos n. 10491-12.2013.811.0040 – Código: 100882.

 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.: 31891 Nr: 1078-19.2006.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VISÃO - COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA SOBRINHO, MARILIANE WINCHE 

ALMEIDA SOBRINHO, IDILIA XAVIER, PAULO DANIEL XAVIER

 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:

 Autos nº 2006/90 Código: 31891

Vistos etc.

DEFIRO o pugnado à fl. 148, desta feita, citem-se os executados conforme 

requerido pela exequente.

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.: 121519 Nr: 273-51.2015.811.0040
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11.758/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:6611, 

MARCELO DAVOLI LOPES - OAB:143.370/SP, NELSON DA COSTA 

ARAÚJO - OAB:3512, ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONÇALVES - 

OAB:17.574/MT

 Autos nº 273.51.2015.811.0040 (Cód. 121519)

Vistos etc.

 Considerando o teor da recente Provimento nº 68 editado pelo Conselho 

Nacional de Justiça, veiculado aos magistrados por meio do Ofício Circular 

41/2018/PRES/TJMT, bem como as certidões de fls. 249 e 251, nesta 

oportunidade, procedo a assinatura digital do alvará de liberação, devendo 

a Secretaria da Vara efetuar a devida comunicação ao Departamento 

competente do TJMT para as providências pertinentes.

 Oportunamente, ao arquivo.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 01 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.: 105705 Nr: 8790-16.2013.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELE FRANCIO, NEI FRANCIO, LUCIANE FRANCIO 

GARAFFA, GILVAN JOSÉ GARAFFA, ADRIANA ZIBETTI FRANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniely Heloise Toledo - 

OAB:MS/11848-B, MILTON LAURO SCHMIDT - OAB:11.612/MS, NAIDE 

APARECIDA COCA DO NASCIMENTO - OAB:7899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521-MT, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - 

OAB:14690, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - OAB:11887-B

 Autos nº 8790.16.2013.811.0040 (Cód. 105705)

Vistos etc.

 Nesta oportunidade, procedo a assinatura digital do alvará de liberação 

relativo à 50% dos honorários periciais, devendo a Secretaria da Vara 

efetuar a devida comunicação ao Departamento competente do TJMT 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.: 191024 Nr: 4724-17.2018.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 4724-17.2018.811.0040 – Código: 191024.

Sentença sem resolução de mérito

 Vistos etc.

 Ante o teor da petição de fl. 11, HOMOLOGO a desistência manifestada 

pela parte autora e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no art. 485, 

inciso VIII do CPC.

 Ademais, entendo ser desnecessária a intimação da parte demandada, 

haja vista que ainda não ocorreu a triangularização processual.

 CUSTAS, se houver, pelo autor. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

indevidos.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO, certifique-se e arquive-se.

 Às providências.

 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.: 141236 Nr: 11221-52.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVER TAVARES, EMIARA GOMKES TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR SERAFIM DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B, SOLANGE DA COSTA SILVA - OAB:15.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 11221-52.2015.811.0040 (Código 141236)

Decisão Interlocutória

Vistos etc.

DEFIRO a adjudicação pretendida, nos termos do art. 876 do NCPC.

Sendo o valor do crédito inferior ao valor do bem, intime-se o 

credor/adjudicante para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito 

judicial da diferença. Efetuado o depósito e, inexistindo impugnação a ser 

dirimida judicialmente, o que deve ser certificado nos autos, lavre-se o 

auto de adjudicação e, oportunamente, expeça-se a carta de adjudicação, 

observando-se o disposto no art. 877 do NCPC

Sendo o valor do crédito superior ao dos bens e, inexistindo impugnação a 

ser dirimida por este Juízo, o que, reitero, deve ser certificado nos autos, 

lavre-se o auto de adjudicação e, oportunamente, expeça-se a carta de 

adjudicação, observando-se da mesma maneira o dispositivo suso 

mencionado. Ainda neste caso, oportunamente, intime-se o credor para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que de direito, possibilitando o 

andamento do processo.

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.: 147854 Nr: 2902-61.2016.811.0040

 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: ANGELICA DE LIMA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, LENE ENGLER DA SILVA - OAB:20.093/O, RODRIGO 

LUIZ GOBBI - OAB:19.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 Autos nº 2902.61.2016.811.0040 (Cód. 147854)

Vistos etc.

 Considerando o teor da recente Provimento nº 68 editado pelo Conselho 

Nacional de Justiça, veiculado aos magistrados por meio do Ofício Circular 

41/2018/PRES/TJMT, bem como as certidões de fls. 203 e 204, nesta 

oportunidade, procedo a assinatura digital do alvará de liberação, devendo 

a Secretaria da Vara efetuar a devida comunicação ao Departamento 

competente do TJMT para as providências pertinentes.

 Oportunamente, ao arquivo.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 01 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.: 96661 Nr: 8632-92.2012.811.0040

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: IVAN RODRIGUES BESERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA FERREIRA BOFF - 

OAB:11894/MT, CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:10466, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8506-A

 Autos nº 8632.92.2012.811.0040 (Cód. 96661)

Vistos etc.

 Considerando o teor da recente Provimento nº 68 editado pelo Conselho 

Nacional de Justiça, veiculado aos magistrados por meio do Ofício Circular 

41/2018/PRES/TJMT, bem como a certidão de fl. 244 e a procuração 

pública de fls. 240/241, nesta oportunidade, procedo a assinatura digital 

do alvará de liberação, devendo a Secretaria da Vara efetuar a devida 

comunicação ao Departamento competente do TJMT para as providências 

pertinentes.

 Oportunamente, ao arquivo.

 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.: 2057 Nr: 107-83.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO GONÇALVES PRIMO, MARIA 

CRISTINA QUEIRÓZ PRIMO, JOSÉ AROLDO DANIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Autos n. 845/1998 – Código: 2057.

 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.: 107139 Nr: 10147-31.2013.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDSPO, ADFCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE CRISTINADOS SANTOS 

KRIESER - OAB:23166, HINGRITTY BORGES MINGOTTI - OAB:20004/E, 

LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, RENATA FERREIRA 

DAMACENO PEDROSO - OAB:18356/E, SAMARA FULBER - 

OAB:18.345/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 10147-31.2013.811.0040 – Código: 107139.

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 168503 Nr: 2459-76.2017.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA DOS SANTOS, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREDICON CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/MT, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT

 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 

RECUPERANDA, para na forma do art. 18, § único; c/c 19; e 22, inc. I, 

alínea “f”, ambos da lei 11.101/05, CONSOLIDAR O QUADRO GERAL DE 

CREDORES, providenciando a publicação de novo edital de inclusão do 

crédito reconhecido na sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 34366 Nr: 3488-50.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLADINILSON ROGERIO LEMANSKI, VALFORT 

COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL CRISTINO GRAEBIN - 

OAB:42855, JONAS DANIEL ERCEGO - OAB:OAB/RS 42.855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-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 Carta Precatória 

de avaliação, devolvida sem o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 10682 Nr: 2446-73.2000.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBRÁS - RODOVIÁRIO BRASILEIRO DE 

TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNO LANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RIBEIRO DA FONSECA - 

OAB:OAB/MS 7677, SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI - OAB:11350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DA MOTTA JARDIM 

- OAB:8440, VANDERLEI LANZ - OAB:7880-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100985 Nr: 3809-41.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIA LYNE SAMOGIM CAVICHIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, ROBSOM HUILSON BROCH 

COLLI - OAB:11.001-E

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 90469 Nr: 2090-58.2012.811.0040

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA, 

ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VIANA DE SIQUEIRA 

MELAZZO - OAB:18154-GO, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DURAN JULIANI - 

OAB:13.037, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222, SAMUEL 

FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL, para apresentar suas alegações finais, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119826 Nr: 10089-91.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. M. DA SILVA DALMASO - ME, DORACI 

MARIANO DA SILVA DALMASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 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.: 104250 Nr: 7311-85.2013.811.0040

 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): ANA PAULA VELOSO, EMILIA HUMOEHINSKI 

VELOSO

 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/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.: 50141 Nr: 434-71.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LODEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CARDOSO 

CASTALDO - OAB:8227-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 Carta Precatória 

de PENHORA e AVALIAÇÃO, devolvida sem o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116845 Nr: 7756-69.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENARDI & DENARDI LTDA - ME, ELOISA 

MACHADO DENARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 186399 Nr: 1929-38.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DAMIÃO, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS AMAZÔNICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB:10925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, 

doNCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE e a RECUPERANDA, A se manifestarem quanto à inclusão 

feita pelo ADMINISTRADOR JUDICIAL, no prazo de 15 (quinze)dias, e caso 

haja alguma divergência com os valores/classificação já reconhecidos 

pela Justiça Laboral e de acordo com os comandos da decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 82845 Nr: 1780-86.2011.811.0040

 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: VALMIR LUIZ PIAZZETTA, DULCE LUCIA TREVISAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO PAULO BINI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as Partes, no 

prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 31733 Nr: 922-31.2006.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLELIA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOC. DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - 

POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DE ALMEIDA COSTA 

- OAB:24378, DANIELA VOLPE GIL - OAB:11281, FRANKLIN 

ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE - OAB:1585-A, LUIZ HENRIQUE VOLPE 

CAMARGO - OAB:7.684, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial complementar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103152 Nr: 6143-48.2013.811.0040

 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: ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS DO 

AMAPA LTDA, VOLKSWAGEM SERVIÇOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:86844 , CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - 

OAB:11.533, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - OAB:109.730, 

JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO NOVAES 

CAVALCANTI - OAB:90.604, QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - 

OAB:12623

 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 REPUBLICAR a 

DECISÃO/SENTENÇA de fl(s). 314, haja vista que o(a) procurador(a) da 

parte REQUERIDA não havia sido cadastrado no momento do envio para 

publicação.

DECISÃO/SENTENÇA: " Vistos etc.Previamente a homologação da avença, 

INTIME-SE a requerida AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS DO AMAPÁ 

LTDA para que manifeste nos autos acerca do acordo, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, conclusos. Às providências. Sorriso/MT, 17 de 

Setembro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande - Juíza de 

Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 94868 Nr: 6650-43.2012.811.0040

 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: ORTELINA SALETE BANFI DA SILVA, ALANA BANFI DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXECUTIVA TUR LTDA EPP, PETERSON ISAIAS 

CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, RENATO LUIS RONCON - OAB:11465/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11.701/MT, RUSSEL ALEXANDRE B. MAIA - OAB:6296-MS

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as Partes, no 

prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100869 Nr: 3678-66.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA ORTIZ SOCCA - ME, LISIANE DE 

FATIMA SONTAG SOCCA, DANIELA ORTIZ SOCCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para manifestar-se acerca da exceção de pré-executividade, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103263 Nr: 6262-09.2013.811.0040

 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: VILMAR ROSSETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTÁVIO A. DE OLIVEIRA PUBLICIDADE, 

VALDECIR ANTONIO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/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 Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 13852 Nr: 935-69.2002.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WERNER CALÇADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. D. I. CALÇADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 

OAB:7.724/MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAIR JOSÉ CAMERA - 

OAB:4.769-B, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, LUCIANA DE 

BONA TSCHOPE - OAB:7394/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 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Correspondência 

devolvida (fl(.) 152), com a observação da EBCT "ausente".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 96525 Nr: 8488-21.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEWTON ACUNHA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5.489-B
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 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 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Parte 

Exequente para manifestar-se nos autos acerca da petição da Executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 109650 Nr: 1964-37.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOTARANTIM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI ZANATTA, ARI LUIZ ZANATTA, NERI 

ZANATTA, JAIR ERCILIO SCHWANTES, NOELI TEREZINHA ZANATTA 

SCHWANTES, SILVIA MARIA BACKES ZANATTA, ARLI ZANATTA, 

VERANICE MELAINE WAGNER ZANATTA, ELIANA DANIELI ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RADINS - OAB:8538-a, 

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - OAB:16344/0

 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 depósito judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 30531 Nr: 4989-73.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO PARZIANELLO, ELIZABETE 

SOUTO VIEIRA PARZIANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA THEODOROVICZ 

- OAB:79.938, CARLOS ARAÚZ FILHO - OAB:27.171, EDGAR 

KINDERMANN SPECK - OAB:23539, RAFAEL COMAR ALENCAR - 

OAB:41585, WESLEY KLOSTER - OAB:71.102, WILLYAM PERES 

BARBOSA - OAB:60.614

 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 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência complementar do Sr. Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 3.990,00 (três mil novecentos e noventa reais), 

devendo acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação, nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, 

outras informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de 

Pagamento de Diligências’.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 143997 Nr: 820-57.2016.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRÍCIA VEDANA DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:OAB/MT 

4061, RANNIER F CAMILO - OAB:130.709, WILLIAM A BORTOLASSI - 

OAB:8410-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 Autora 

para efetuar o pagamento da diligência complementar do Sr. Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 2.590,00 (dois mil e quinhentos e noventa reais), 

devendo acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação, nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, 

outras informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de 

Pagamento de Diligências’.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104584 Nr: 7651-29.2013.811.0040

 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): MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROCHEDO LTDA 

- EPP

 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, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO FELICIANO DE 

DEUS NERY - OAB:6193/MT, YANA CAVALCANTE DE SOUZA - 

OAB:22930 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 193492 Nr: 6054-49.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELENE AROUCHA CARVALHO, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE KELLY MOREIRA 

ALMEIDA - OAB:22264, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB:10925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, 

doNCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE e a RECUPERANDA, A se manifestarem quanto à inclusão 

feita pelo ADMINISTRADOR JUDICIAL, no prazo de 15 (quinze)dias, e caso 

haja alguma divergência com os valores/classificação já reconhecidos 

pela Justiça Laboral e de acordo com os comandos da decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 44159 Nr: 962-42.2008.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CXL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - OAB:24888/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 o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 108890 Nr: 1336-48.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DO CARMO SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELICE IVANAGA VELASQUES - 

OAB:16.595/MS, CRISTIANA VASCONSELOS BORGES MARTINS - 

OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B, 

MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 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, no prazo legal, efetuar o pagamento da diligência complementar do 

Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 334,30 (trezentos e trinta e quatro 

reais e trinta centavos), 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. 139.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106863 Nr: 9883-14.2013.811.0040

 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: ALCINO MANFROI, IRACEMA BERLATTO MANFROI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GINEZ CARMONA RUIZ, ZULEIDE NAZARI 

CARMONA, JOSE FARAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO ZENARO - 

OAB:15.897-0/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 efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 147026 Nr: 2523-23.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA APARECIDA CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 60555 Nr: 3852-80.2010.811.0040

 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: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOELI KAIPER ARDENGHI BRIZOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Carta Precatória 

de INTIMAÇÃO, devolvida sem o devido cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 113944 Nr: 5498-86.2014.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI ZANATTA, JAIR ERCILIO SCHWANTES, ARI LUIZ 

ZANATTA, ARLI ZANATTA, NOELI TEREZINHA ZANATTA SCHWANTES, 

VERANICE MELAINE WAGNER ZANATTA, NERI ZANATTA, MARLI 

ZANATTA MALDANER, MIGUEL MALDANER, SILVIA MARIA BACKES 

ZANATTA, ELIANA DANIELI ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE ADEMIR DA SILVA 

VIEIRA - OAB:16344/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-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 as Partes, no 

prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106763 Nr: 9792-21.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DS - CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, DEVAIR DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Carta Precatória 

de citação e demais atos, devolvida sem o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 98835 Nr: 1426-90.2013.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA ALBINO DA SILVA DE 

CAMPOS PONTES - OAB:12.414/MT, PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:OAB/SP 98709, SAMUEL DE CAMPOS 

PONTES - OAB:12614-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, acerca da restituição do prazo em relação a intimação da 

decisão/sentença/despacho/impulsionamento de fl(s). 219, nos termos do 

artigo 221 do NCPC.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 148 de 804



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107796 Nr: 341-35.2014.811.0040

 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: HERIK LARRY XAVIER, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B, PEDRO ALVES DA COSTA - OAB:3.581-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR, o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL - MAURO DA SILVA ANDRIESKI, OAB/MT Nº 

10.925-B, 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.: 94186 Nr: 5873-58.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNICRED - COOPERATIVA ECON.CRED.MUTUO DOS 

MÉDICOS PROF.SAUDE DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORDANE DE JESUS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, MIKAEL AGUIRRRE CAVALCANTI 

- OAB:9.247, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ANGELO DAL BO - 

OAB:1607/E

 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.: 44528 Nr: 1475-10.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO ASCOLI, CARMEM LUCIA 

FERRONATO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, TIANE VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR 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.: 46917 Nr: 3868-05.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITÓRIO ANGELO CELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 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 depósito judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 122740 Nr: 1046-96.2015.811.0040

 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: DPDEDMG, VML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YARA LINE DE OLIVEIRA 

PIMENTA - OAB:20492/O

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para PARTE 

EXEQUENTE/REQUERENTE, manifestar REQUERENDO O QUE ENTENDER 

DE DIREITO, sem que pela mesma fosse apresentada qualquer 

manifestação.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 176267 Nr: 6829-98.2017.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIKAELLY DA COSTA DE ALMEIDA, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA VIEIRA LIMA - 

OAB:18738, MAURO ANDRIESKI - OAB:OAB/MT 10.925-B, Saulo 

Augusto C. da R. Bandeira Bastos - OAB:10525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, 

doNCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE e a RECUPERANDA, A se manifestarem quanto à inclusão 

feita pelo ADMINISTRADOR JUDICIAL, no prazo de 15 (quinze)dias, e caso 

haja alguma divergência com os valores/classificação já reconhecidos 

pela Justiça Laboral e de acordo com os comandos da decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 147924 Nr: 2967-56.2016.811.0040

 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: BRYAN RHUAN DAMIAN DE SÁ, LUCIENE TEIXEIRA 

DAMIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, haja vista o depósito judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 163454 Nr: 11242-91.2016.811.0040
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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: VALDIR BAZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORTELINA SALETE BANFI DA SILVA, 

DOUGLAS BANFI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GUILHERME BENTO DA 

SILVA - OAB:15830/MT, LEONARDO ALMODIN PEREIRA - OAB:16580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119997 Nr: 10335-87.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCADO ANDORINHA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGNEY JESUINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-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.: 143957 Nr: 797-14.2016.811.0040

 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): JC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CORREA MESQUITA 

- OAB:20604-A, CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES - 

OAB:11877-A/MT, PATRICIA PONTAROLI JANSEN - OAB:33.825/PR, 

PAULO HENRIQUE FERREIRA - OAB:894 B, PIO CARLOS FREIRIA 

JUNIOR - OAB:50945, VIRGINIA NEUSA COSTA MAZZUCCO - 

OAB:43.943/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 efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 50849 Nr: 1076-44.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VANDERLEI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ROBERTO MARTINS, AUDIR 

RODRIGUES MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL DE CAMPOS PONTES - 

OAB:12614-B, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-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 

EXEQUENTE, para no prazo legal, retirar o EDITAL DE CITAÇÃO, para as 

devidas publicações, nos termos do Art. 257, inciso III, Parágrafo Único do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 34533 Nr: 3657-37.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO RAMOS SAENGER, JAIRO OLIVEIRA 

SAENGER - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA HARUMI WAKAY 

DA SILVA - OAB:29924/GO, ELISA OLIVEIRA DE LIMA DA COSTA 

FERREIRA - OAB:29655/GO, JULIANO MACHADO DOS SANTOS NETO - 

OAB:OAB/GO 25.655, MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO - 

OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PADILHA FREITAS - 

OAB:42655/RS

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para se manifestar acerca das respostas dos ofícios expedidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 99369 Nr: 1986-32.2013.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR POSSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRTON LOURENÇO DA SILVA, GECI DOS 

SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:MT-8247-B, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651

 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.: 35056 Nr: 4184-86.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR STEFFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE MARIA BROD SCHAFER, ELISEU JOSE 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, haja vista a apresentação de impugnação à 

adjudicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 26240 Nr: 793-60.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARILTON CESAR RIEDI, ALCIDES SOARES DE SOUZA 

NETO, CLAYTON HUDSON CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ MÁRIO AFONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO SERGIO FEGURI - 

OAB:5.490, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A
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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 nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 21707 Nr: 1893-84.2004.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIONEER SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:40075-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCÍSIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163-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 das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 168504 Nr: 2460-61.2017.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO PIRES NEVES, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREDICON CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/MT, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT

 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 

RECUPERANDA, para na forma do art. 18, § único; c/c 19; e 22, inc. I, 

alínea “f”, ambos da lei 11.101/05, CONSOLIDAR O QUADRO GERAL DE 

CREDORES, providenciando a publicação de novo edital de inclusão do 

crédito reconhecido na sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 50114 Nr: 415-65.2009.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOSE DIERINGS, NEREU JOSÉ SANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - 

OAB:4746-B/MT, HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - OAB:MT-4783-B, 

LEONARDO ALMODIN PEREIRA - OAB:16580, PAULO SÉRGIO 

GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 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, requer o que entender pertinente 

relativamente ao veículo penhorado, bem como apresentar memória 

atualizada do débito, fazendo incluir o valor correspondente à multa pela 

litigância de má-fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 22895 Nr: 3135-78.2004.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO ALBERTO DALMOLIN, JAIR AVELINO 

PIOVESAN, JANDIRA MARIA DAL MOLIN, ALBERTO DAL MOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 

OAB:7.724/MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, de que os autos encontram-se disponível na secretaria para 

retirada em carga pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 11762 Nr: 918-67.2001.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON FÁVERO VINISKI, MARIA INÊS MACHADO 

VINISKI, NEWTON ACUNHA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINA KARPES DE JESUS, DOMINGOS DE 

JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5.489-B, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-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 

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.: 93964 Nr: 5604-19.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISABETE BONFANTI TREIN, SALETE 

BONFANTI, SERGIO ADIB HAGE, HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JAMBISKI PINTO 

DOS SANTOS - OAB:31694/PR, PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE 

OLIVEIRA - OAB:240943, PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/6.005A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência complementar do Sr. Oficial de 

Justiça, no valor de R$ , R$ 6.685,00 (SEIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E 

CINCO REAIS), devendo acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 168267 Nr: 2341-03.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL WITECK MARCHIORO, LUANA WITECK 

MARCHIORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DF DEUTSCHE FORFAIT AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO CASTALDO - 

OAB:8.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA GARRIDO UCHÔA 

- OAB:157.192/SP, DANIEL MATIAS DE ARAUJO - OAB:233.079-A, 

GISELLE NERI DANTE - OAB:156783, KAREN DA SILVA REGES - 

OAB:185.010/SP, WALDEMAR DECCACHE - OAB:140500-A
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 “Vistos etc. De pronto, tendo este Juízo constatado por ocasião da 

presente solenidade que o imóvel objeto da matrícula nº 25.403 do CRI de 

Sorriso foi escriturado por valor muito aquém do valor real (mercado), em 

evidente prejuízo ao ente público municipal, oficie-se a Secretaria de 

Fazenda deste Município, bem como o Ministério Público Estadual para as 

providências que eventualmente entenderem pertinentes. Relativamente ao 

andamento processual, homologo a desistência acima manifestada para 

que surta os regulares efeitos de legalidade. Encerrada a instrução, saem 

as partes intimadas para apresentação de suas alegações finais em forma 

de memoriais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, primeiro autor e 

após requerida. Os presentes saem intimados. Cumpra-se. Às 

providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 199521 Nr: 9420-96.2018.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MAGLE IMPORTS COMERCIO DE PEÇAS AGRÍCOLA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERREIRA E TOBALDIM LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELI APARECIDA DE 

MELLO - OAB:18497

 Autos n. 9420-96.2018.811.0040 – Código: 199521.

 Vistos etc.

 RECEBO os embargos à execução na forma colocada em Juízo, porém, 

SEM EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 919, do CPC.

 DIGA a parte embargada no prazo de 15 (quinze) dias.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 02 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.: 39789 Nr: 2642-96.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSDO, IRSDO, NSDS, RSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, CESAR JOSÉ MEINERTZ - OAB:OAB/MA 4949, EVANDRO 

GERALDO VOZNIAK - OAB:12979/MT, MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B, RAINOLDO DE OLIVEIRA - OAB:6352/MA

 Autos n. 2642-96.2007.8.11.0040 Código: 39789

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual, passando a constar que se trata de cumprimento de 

sentença.

 INTIME-SE o executado para, no prazo legal de três (03) dias, efetuar o 

pagamento da pensão alimentícia em atraso, conforme valores indicados 

pela exequente, bem como as que vencerem no curso da presente 

demanda (art. 528, §7º c/c 911, ambos do CPC), provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto (art. 528, 

§1º do CPC), ou ainda, ser-lhe decretada a prisão civil (artigo 528, § 3º do 

CPC).

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

Sorriso/MT, 2º 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.: 105029 Nr: 8101-69.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AGOSTINHO PERASSOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEOMI MIGUEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19.229/MT

 Autos n. 8101-69.2013.811.0040 – Código: 105029.

 Vistos etc.

 Em atenção ao expediente recebido - ofício n. 69/2018, da 17ª Subseção 

da OAB/MT comunicando a suspensão do douto causídico Dr. Gustavo 

Tonel Kober e, diante do acordo firmado nos autos datado de 27/08/2018, 

o qual foi subscrito pelo mencionado advogado, DETERMINO seja oficiada 

à OAB de Sorriso/MT, solicitando informações quanto à manutenção da 

penalidade imposta.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 02 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.: 16752 Nr: 856-56.2003.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VZDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 Autos n. 856-56.2003.811.0040 – Código Apolo: 16752.

 Vistos etc.

 CUMPRA-SE a decisão conforme determinação de fl. 755, expedindo-se o 

necessário ao cumprimento da sentença proferida.

 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.: 54606 Nr: 4906-18.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETEMBRINO ANTONIO DA SILVA MACHADO, 

VILSON JOSE DE FREITAS, CEREALISTA KI - BELO LTDA

 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:15359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 Autos n. 4906-18.2009.811.0040 – Código: 54606.

 Vistos etc.

 Ante a manifestação do credor de fl. 248, REVOGO a decisão de fl. 241.

 No mais, 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.: 146546 Nr: 2247-89.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DORNER
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES FARDIN LTDA, ALESSANDRA 

CRUZATO FARDIN, DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - OAB:4877-A /MT, JOÃO 

PAULO AVANCINI CARNELOS - OAB:10.924/MT, JORGE AUGUSTO 

BUZETTI SILVESTRE - OAB:13977-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2247-89.2016.811.0040 – Código: 146546.

 Vistos etc.

 DEFIRO a penhora do imóvel indicado no petitório de fls. 66-67, cuja 

matrícula se encontra acostada às fls. 69-70.

 Lavrado o termo de penhora, INTIME-SE o exequente a comprovar o 

registro da penhora na matrícula (art. 844, do CPC).

 INTIME-SE também o cônjuge do executado, salvo se casados em regime 

de separação absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do CPC.

 Cumpridas as providências supracitadas, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e intimação, devendo ser intimadas as partes, inclusive, o 

credor para informar se tem interesse em adjudicar o bem penhorado, ou 

levá-lo a alienação particular, por valor não inferior ao da avaliação, no 

prazo de 05 dias.

Ademais, previamente a analise do pedido de liberação dos valores 

penhorados ao exequente, INTIMEM-SE os executados conforme já 

determinado à fl. 60.

 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.: 172052 Nr: 4612-82.2017.811.0040

 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: CLAUCIR PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENILDA SORGETZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON FERREIRA DE ANGELO - 

OAB:OAB PR 5799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 4612-82.2017.811.0040 – Código: 172052.

Sentença sem resolução de mérito

 Vistos etc.

 Ante o teor da petição de fl. 84, HOMOLOGO a desistência manifestada 

pela parte autora e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no art. 485, 

inciso VIII do CPC.

 Ademais, entendo ser desnecessária a intimação da parte demandada, 

haja vista que ainda não ocorreu a triangularização processual.

 SEM CUSTAS, eis que a parte autora é beneficiária da AJG. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO, certifique-se e arquive-se.

 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.: 36470 Nr: 5564-47.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACROFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 Autos n. 2006/461 – Código: 36470.

 Vistos etc.

 DEFIRO a penhora da fração de 10% do imóvel indicado no petitório de fls. 

66-67, cuja matrícula se encontra acostada às fls. 106-108.

 Lavrado o termo de penhora, INTIME-SE o exequente a comprovar o 

registro da penhora na matrícula (art. 844, do CPC).

 INTIME-SE também o cônjuge do executado, salvo se casados em regime 

de separação absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do CPC.

 Cumpridas as providências supracitadas, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e intimação, devendo ser intimadas as partes, inclusive, o 

credor para informar se tem interesse em adjudicar o bem penhorado, ou 

levá-lo a alienação particular, por valor não inferior ao da avaliação, no 

prazo de 05 dias.

 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.: 53503 Nr: 3827-04.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON PIRES MARTINS, ALINE APARECIDA 

ARENA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284/A

 Autos nº 3827-04.2009.811.0040 – Código: 53503.

 Vistos etc.

 DEFIRO o requerimento formulado à fl. 190.

 Desta feita, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique a localização dos veículos penhorados, sob pena de multa 

por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774, inciso 

IV, do CPC.

 Indicados referidos bens, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, 

inclusive da penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, 

do CPC, bem como de REMOÇÃO, ficando o exequente como depositário.

 Havendo manifestação do executado, 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.: 102577 Nr: 5514-74.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONIVEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 5514-74.2013.811.0040 – Código: 102577.

 Vistos etc.

Em análise à manifestação de fls. 110-112, observa-se que a exequente 

pugna pela penhora no rosto dos autos de nº 116900, que tramita perante 

este Juízo, de crédito futuro a ser liberado em favor da executada 

decorrente do remanescente do produto da alienação do imóvel 

penhorado naqueles autos.

Acerca do pleito, compulsando os autos, é possível atestar a situação 

narrada pela exequente, sendo certo que o imóvel penhorado é de 

propriedade da executada, consoante se comprova através da 

declaração da empresa Pôr do Sol Urbanizações acostada à fl. 87.

 Além disso, evidencia-se que o valor de sua avaliação supera e muito o 

valor da dívida daquela execução, sendo crível, portanto, que haverá 

saldo remanescente, o qual não poderá ser levantado pela executada, 

sem antes promover a liquidação de suas dívidas integralmente.

 Desta feita, DEFIRO a penhora no rosto dos autos de nº 116900, em 

tramite perante este Juízo, relativo ao eventual valor remanescente a ser 

destinado a executada, até o montante do débito exequendo.

 Com a efetivação da penhora no rosto dos autos supramencionados, 

INTIME-SE o executado, dando-lhe ciência do ato.

 Sem prejuízo, APENSE-SE a presente execução aos autos de nº116900.
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 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.: 2212 Nr: 6-46.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIR CARLOS SOCCOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU DUMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, NÍVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB: 8.911/MT, 

REGISSON JOSÉ DE CASTRO - OAB:6214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ PAZIN - 

OAB:60862

 Autos nº 6-46.1996.811.0040 – Código: 2212.

 Vistos etc.

 DEFIRO o requerimento formulado à fl. 534.

 Desta feita, INTIME-SE a Sra. Vivaldina Pascoski no endereço indicado 

pelo exequente, para que informe acerca da existência ou não de 

inventário em nome do de cujus, ora executado.

 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.: 132944 Nr: 6818-40.2015.811.0040

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANI MARIANI VOZNIAK

 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:15.359B, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANI MARIANI VOZNIAK - 

OAB:18.391

 Autos n. 6818-40.2015.811.0040 – Código: 132944.

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.: 86257 Nr: 5680-77.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR MORO, RICARDO PICCIN MORO, 

ELIANE ALBINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL DE CAMPOS PONTES 

- OAB:12614-B, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 Autos n. 5680-77.2011.811.0040 Código: 86257

 Vistos etc.

 Em que pese a manifestação do exequente às fls. 239-240, fato é que até 

a presente data, não fora homologado o acordo entabulado aos autos, 

mesmo porque as partes não colacionaram aditivo contratual capaz de 

sanar as omissões existentes na avença.

Sendo assim, REOPORTUNIZO às partes que tragam aos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, referido aditivo do acordo entabulado.

 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.: 147804 Nr: 2871-41.2016.811.0040

 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: HAROLDO CESAR KOTHRADE, WERNER HAROLDO 

KOTHADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DOS SANTOS, JOSÉ CORREIA DOS 

SANTOS, ESTEVÃO DOMINGOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDELINO RIBEIRO DA 

SILVA - OAB:17448/A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

REQUERENTE, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de Sinop/MT e Lucas do Rio Verde/MT, com a 

finalidade de inquirição de testemunha, 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.: 101851 Nr: 4754-28.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIANO PREIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, LUIZ 

FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089-A

 Autos nº 4754.28.2013.811.0040 (Cód. 101851)

Vistos etc.

 Considerando o teor da recente Provimento nº 68 editado pelo Conselho 

Nacional de Justiça, veiculado aos magistrados por meio do Ofício Circular 

41/2018/PRES/TJMT, bem como a certidão de fl. 303, nesta oportunidade, 

procedo a assinatura digital do alvará de liberação, devendo a Secretaria 

da Vara efetuar a devida comunicação ao Departamento competente do 

TJMT para as providências pertinentes.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 02 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.: 22820 Nr: 3091-59.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VZDS, LDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, ROGÉRIO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:7868-A, TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 Autos n. 3091-59.2004.811.0040 – Código: 22820.

 Vistos etc.

 Ante a manifestação de fl. 854, INTIME-SE o douto causídico Dr. Carlos 

Soares de Jesus para se manifestar quanto aos valores depositados nos 

autos e/ou requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Havendo concordância, deverá a parte credora indicar os dados 

bancários para confecção do alvará.

 Oportunamente, 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.

 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.: 98338 Nr: 881-20.2013.811.0040

 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: DALVA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, SAMIR BENNETT BUAINAIN - 

OAB:13.373/MT

 Autos n. 881-20.2013.811.0040 – Código: 98338.

Sentença Homologatória de Acordo

 Vistos etc.

 A princípio, anoto que a juntada das peças aos autos (recurso apelação, 

contrarrazões e acordo) não obedeceram a ordem cronológica, devendo a 

Secretaria da Vara atentar-se para evitar situações como a presente.

 No mais, 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.

 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.: 22821 Nr: 3092-44.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VZDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 Autos n. 3092-44.2004.811.0040 – Código: 22821.

 Vistos etc.

 Ante a manifestação de fl. 542, INTIME-SE o douto causídico Dr. Carlos 

Soares de Jesus para se manifestar quanto aos valores depositados nos 

autos e/ou requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Havendo concordância, deverá a parte credora indicar os dados 

bancários para confecção do alvará.

 Oportunamente, 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.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 1º de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001640-59.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA LAIS BOTH BOURSCHEIDT (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé que a contestação apresentada é tempestiva, desta 

forma, impulsiono os presentes autos para intimar a parte requerente para, 

querendo, impugnar a presente ação. Sorriso, 03 de outubro de 2018. 

Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003099-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE THAYNA SOUZA LEITE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE PAULA (EXECUTADO)

 

Nos termos da decisão proferida nos autos, procedo a intimação da parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito. Sorriso, 03 de outubro de 2018. 

Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004703-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE ALVES PARRERA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI CARLOS LEMES (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a Defensoria Pública para se 

manifestar quanto à certidão negativa do Oficial de Justiça. Sorriso, 03 de 

outubro de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001684-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA (ADVOGADO(A))

VALDEIR APARECIDO GALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a Contestação apresentada é tempestiva, por isso 

impulsiono os presentes autos para proceder a intimação da parte autora 

para, querendo, apresente impugnação à Contestação. SORRISO, 03 de 

outubro de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005316-78.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

RAFAEL ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a Contestação apresentada é tempestiva, por isso 

impulsiono os presentes autos para proceder a intimação da parte autora 

para, querendo, apresente impugnação à Contestação. SORRISO, 03 de 

outubro de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005533-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE ARAUJO FREITAS (AUTOR(A))

FABIO SOUZA PONCE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a Contestação apresentada é tempestiva, por isso 

impulsiono os presentes autos para proceder a intimação da parte autora 

para, querendo, apresente impugnação à Contestação. SORRISO, 03 de 

outubro de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000930-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RODRIGUES (AUTOR(A))

FABIO SOUZA PONCE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a Contestação apresentada é tempestiva, por isso 

impulsiono os presentes autos para proceder a intimação da parte autora 

para, querendo, apresente impugnação à Contestação. SORRISO, 03 de 

outubro de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES Analista 

Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123820 Nr: 1721-59.2015.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAR-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Pablo Carboni da Silva - 

OAB:19326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO INVENTARIANTE A FIM DE QUE APRESENTE AS ULTIMAS 

DECLARAÇÕES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 146990 Nr: 2503-32.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON DA COSTA SOUZA

 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:

 Ante a certidão negativa do oficial de justiça, procedo a INTIMAÇÃO do 

autor para requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106781 Nr: 9810-42.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINO A. PEREIRA FILHO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 94189 Nr: 5876-13.2012.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR APARECIDO DE SIQUEIRA, VALDIR 

APARECIDO DE SIQUEIRA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - 

OAB:15134/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A, 

MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 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 legal.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005132-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. W. D. L. (ADVOGADO(A))

W. J. D. S. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, e em cumprimento ao despacho retro, designei o dia 11 

de janeiro de 2019, às 16:00 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 3 de outubro de 2018. DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004847-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

FELIPE HERNANDEZ MARQUES (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZOLINA ANGELA DA SILVA (EXECUTADO)

BELINE AUGUSTO ANDRIGHETTO DA SILVA (EXECUTADO)

 

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-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 
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DIVÓRCIO

Processo Número: 1005272-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. D. B. (REQUERENTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. B. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, e em cumprimento ao despacho retro, designei o dia 15 

de fevereiro de 2019, às 10:00 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 3 de outubro de 2018 DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000242-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILDERLAN FERNANDES LIMA (AUTOR(A))

EMERSON ROZENDO PORTOLAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RCI BRASIL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, e em cumprimento ao despacho retro, designei o dia 18 

de JANEIRO de 2019, às 10:00 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 3 de outubro de 2018. DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 114289 Nr: 5777-72.2014.811.0040

 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: WANNA DE SOUZA RANGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS - SUCURSAL CENTRAL 

SRS - VERA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A/MT

 Vistos.

1.) Autos com trâmite correto e regular até o momento, motivo pelo qual 

passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do artigo 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.) Ausentes preliminares, fixo como PONTOS CONTROVERTIDOS as 

matérias já levantas na inicial e contestação, bem como os pontos 

sugeridos pelas partes.

 3.) 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 01 DE FEVEREIRO DE 2019, 

ÀS 17:00 HORAS para audiência de instrução, debates e julgamento.

 4.) 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.

5.) OFICIE-SE conforme requerido no item 2.2 das fls. 250v.

6.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56754 Nr: 618-90.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON POSSAMAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESOTTO & ROSSANI PRESOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO TADEU DAL'AGNOL - 

OAB:OAB/MT 10.843-A, ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:13.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETTO - OAB:7.502-B

 Vistos.

1) Indefiro o pedido de fls. 198/199, porquanto não há qualquer crédito 

estampado na r. sentença extintiva retro.

2) Arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 136758 Nr: 8923-87.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DRAGUNSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURA COSMÉTICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A, 

FÁBIO RIVELLI - OAB:OAB/SP 297.608

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 105814 Nr: 8904-52.2013.811.0040

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDMVF, MARICELMA CRISTINA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS ADRIANO VICINOSKI FLIEGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DA COSTA SILVA - 

OAB:15.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, tendo em conta que a autora não regularizou sua 

representação processual, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM EXAME DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso IV, c.c. artigo 76, § 1º, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil.Condeno o requerente ao pagamento 

das custas, despesas e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 

10% do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do NCPC, 

suspendendo a exigibilidade da cobrança em razão dos benefícios da 

gratuidade judiciária (fls. 62).Transitada em julgado esta sentença e nada 

sendo requerido, proceda ao desapensamento do feito e remetam-se os 

autos ao arquivo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 124737 Nr: 2229-05.2015.811.0040

 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: AGUINALDO VICINOSKI FLIEGNER - ESPOLIO, 

MARICELMA CRISTINA DE MORAES, MEIRE BAGINI BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA - 

OAB:14834-MT, SOLANGE DA COSTA SILVA - OAB:15.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSÂNGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16.308-A/MT
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 Ante o exposto, tendo em conta que a autora não regularizou sua 

representação processual, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM EXAME DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso IV, c.c. artigo 76, § 1º, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil.Condeno a requerente ao pagamento 

das custas, despesas e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 

10% do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do NCPC, 

suspendendo a exigibilidade da cobrança em razão dos benefícios da 

gratuidade judiciária (fls. 108).Transitada em julgado esta sentença e nada 

sendo requerido, proceda ao desapensamento do feito e remetam-se os 

autos ao arquivo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 96795 Nr: 8773-14.2012.811.0040

 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: FERMINO LAMERA - ESPOLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A, S. M. E. SOCIEDADE DE MONTAGENS E 

ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:OAB/SP 98709, THAINÁ REGINA PIMENTEL 

CERVI - OAB:319.398

 1- Vistos. Verifica-se da carta de citação e AR de fls. 199/200 que a 

requerida S. M. E. SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA foi 

citada para os atos termos da presente ação, não tendo apresentado 

resposta conforme certidão de fls. 202. Por tais razões, indefiro os 

pedidos de nulidade processual e de reabertura de prazo formulados 

acima.

2- Considerando que nenhuma das partes arrolou testemunhas, bem como 

diante do desinteresse em depoimentos pessoais, declaro preclusa a 

produção de prova oral e encerro a fase instrutória, concedendo vista dos 

autos às partes para apresentação de alegações finais pelo prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias para cada uma.

3- No demais saem os presentes intimados. Expediente necessário. 

Cumpra-se com celeridade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 117486 Nr: 8310-04.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO ANDRE DE BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA CORREA DE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto o interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Após, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 122516 Nr: 916-09.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA CORREA DE ALMEIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO ANDRE DE BORBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

FERNANDA PAULA BELLATO - OAB:14065/MT, LUCIANO SILLES DIAS 

- OAB:6913-A-MT, ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - OAB:14.802-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 Vistos.

1.) Autos com trâmite correto e regular até o momento, motivo pelo qual 

passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do artigo 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.) Ausentes preliminares, fixo como PONTOS CONTROVERTIDOS as 

matérias já levantas na inicial e contestação, bem como os pontos 

sugeridos pelas partes.

 3.) 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 01 DE FEVEREIRO DE 2019, 

ÀS 15:30 HORAS para audiência de instrução, debates e julgamento.

 4.) 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.

5.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100178 Nr: 2902-66.2013.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARICELMA CRISTINA DE MORAES, PIETRO DE 

MORAES VICINOSKI FLIEGNER, MEIRE BAGINI BARROS, EDUARDA BAGINI 

FLIEGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO VICINOSKI FLIEGNER - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA - 

OAB:14834-MT, JOSÉ CARLOS MOURA - OAB:16233, JOSÉ 

FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B, SOLANGE DA 

COSTA SILVA - OAB:15.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

INTIME-SE a inventariante e demais terceiros interessados, na pessoa de 

seus advogados constituídos, para que, no prazo de 15 dias, se 

manifestem sobre a petição e documentos de fls. 242/274, em obediência 

ao disposto nos artigos 9º e 10 do NCPC.

Após, considerando a existência de herdeiro menor (Pietro), manifeste-se 

o Ministério Público, em igual prazo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 123476 Nr: 1570-93.2015.811.0040

 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: CARLOS ALBERTO DE LIMA, JANES ALMEIDA RIOS 

LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MAZIERO POZZOBON, SONIA 

PERONDI POZZOBON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:14867, ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA - 

OAB:18619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, NILSON JACOB 

FERREIRA - OAB:9845

 1- Vistos. Os documentos de fls. 201/205 demonstram que a testemunha 

Marciana Moresco reside atualmente na cidade de Florianópolis/SC, só 

tendo sido intimada desta audiência no último dia 24 de setembro de 2018, 

tendo justificado ausência em razão dos elevados custos de 

deslocamento até esta comarca de Sorriso/MT. Consigno que o endereço 

ora indicado é o mesmo de fls. 173, sendo que na oportunidade anterior 

restou constatada que ela não residia no local. Assim, considerando a 

informação atualizada de fls. 205, em respeito ao principio da Ampla 

Defesa e Contraditório e visando evitar futura alegação de cercemento de 

defes0a, acolho a justificativa apresentada e determino a expedição de 

Carta Precatória para a oitiva da testemunha indicada, saindo a parte 
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requerida já intimada ao recolhimento das custas pertinentes.

2- Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 17784 Nr: 1935-70.2003.811.0040

 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: BASF S/A BRASILEIRA -INDÚSTRIAS QUÍMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AMADEU ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA PERRONE DE ARAGÃO - 

OAB:120.712/RJ, BRUNO ANDRADE SOARES SILVA - OAB:95973/RJ, 

HUGO LEONARDO GARCIA AQUINO - OAB:7691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 VISTOS.

Trata-se de Ação Monitória promovida por BASF S/A em face de JOSÉ 

AMADEU ASCOLI, todos qualificados nos autos.

 Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, tanto por DJE (fls. 452/454), quanto 

pessoalmente (fls. 457 – carta AR), a parte autora permaneceu 

inerte/omissa, demonstrando desinteresse pelo deslinde da demanda.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora 

pelo deslinde da demanda, uma vez que foi intimada a dar regular 

andamento ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido 

expressamente advertida quanto à possibilidade de extinção do feito pelo 

abandono.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os 

últimos arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma da lei 

processual vigente.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

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

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 125372 Nr: 2627-49.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA PINTO DE JESUS, ERONDINO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Entre um ato e outro, a parte exequente requer a extinção do processo em 

razão do cumprimento da obrigação (fls.111).

Diante da integral satisfação do débito, JULGO EXTINTO o feito, com fulcro 

no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Custas pela executada, face ao princípio da causalidade.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 46091 Nr: 3033-17.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DF DEUTSCHE FORFAIT AG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVON CARLOS CARBONI, CARLA REGINA 

MARCHIORO CARBONI, VANDERLEI LUIZ CARBONI, ELIO LUIZ CARLOTT, 

IVETE CARLOTT, DELMAR ALIATTI, LOVANI RAMBO CARBONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMICIO DOS SANTOS NETO - 

OAB:113590/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 Vistos.

DEFIRO a substituição processual requerida às fls. 240/241.

PROCEDAM-SE as alterações necessárias junto ao Cartório Distribuidor, 

Sistema Apolo e capa dos autos.

 No mais, intime-se a parte exequente para manifestar-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 90284 Nr: 1888-81.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELIO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Vistos.

1) Considerando a ação de embargos de terceiros em apenso (Código 

121404), torno dispensável a intimação do art. 792, §4°, do NCPC.

2) Diante do longo lapso temporal sem o devido impulsionamento do feito, 

determino a intimação da parte exequente para que promova a atualização 

do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3) Após, voltem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100587 Nr: 3363-38.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR PASSARELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRTON LOURENÇO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725, 

JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em razão da inércia, Intime-se pessoalmente a parte exequente, via carta 

AR ou mandado, para promover o regular andamento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, inclusive, para atualizar o valor da dívida e indicar bens à 

penhora, sob pena de extinção do feito.

Em igual prazo, e em obediência a regra do artigo 487, paragrafo único, do 

NCPC, determino a intimação da parte exequente para que se manifeste 

sobre a ocorrência da prescrição da cobrança dos títulos de crédito 

encartados ao feito.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31029 Nr: 247-68.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILO POZZOBON, NELSI POZZOBON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETI REQUINI GONÇALVES, LUIS MAR DA 

CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE OLIVEIRA 

ALEXANDRINO - OAB:103709

 VISTOS.

Considerando o teor do v. acórdão prolatado pela 2ª Câmara Cível do Eg. 

TJ/MT, cumpra-se a determinação retro.

Intime-se a parte exequente para que no prazo de 15 (quinze) informe o 

endereço dos executados para tentativa de citação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 112467 Nr: 4356-47.2014.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPLEMAQ IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS 
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LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO FURH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLY RUDGE GNOATO - 

OAB:17.786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Vistos.

1.) Autos com trâmite correto e regular até o momento, motivo pelo qual 

passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do artigo 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.) Ausentes preliminares, fixo como PONTOS CONTROVERTIDOS as 

matérias já levantas na inicial e contestação, bem como os pontos 

sugeridos pelas partes.

 3.) 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 01 DE FEVEREIRO DE 2019, 

ÀS 16:20 HORAS para audiência de instrução, debates e julgamento.

 4.) 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.

5.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 109275 Nr: 1654-31.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO FURH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPLEMAQ IMPLEMENTOS E MAQUINAS 

AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLY RUDGE GNOATO - 

OAB:17.786/O

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto o interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Após, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 123904 Nr: 1769-18.2015.811.0040

 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: RENATO KAULE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR RIBAS DE CAMPOS - 

OAB:18914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSENILDE DUARTE JARA - 

OAB:14.987-A

 Vistos.

1.) Autos com trâmite correto e regular até o momento, motivo pelo qual 

passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do artigo 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.) Ausentes preliminares, fixo como PONTOS CONTROVERTIDOS as 

matérias já levantas na inicial e contestação, bem como os pontos 

sugeridos pelas partes.

 3.) 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 01 DE FEVEREIRO DE 2019, 

ÀS 14:00 HORAS para audiência de instrução, debates e julgamento.

 4.) 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.

5.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 48717 Nr: 5618-42.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DE ROSSI, IVAIR DE ROSSI, JORGE 

DALBEN, EVELCI DE ROSSI, VALDIR DE ROSSI, VANILSO DE ROSSI, 

BERNARDETE FATIMA PASTORE DALBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:25.276, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA 

SILVA - OAB:53.612/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:4929-B

 Vistos.

1) Não há razão que justifique o apensamento e trâmite conjunto deste 

feito com os autos Código 120450, motivo pelo qual determino seu imediato 

desapensamento, com as anotações de praxe.

2) Diante da informação de retomada de acordo (fls. 259), remetam-se os 

autos ao arquivo provisório, na forma da r. decisão de fls. 250/251.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 128061 Nr: 4231-45.2015.811.0040

 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: FABIANA DOS SANTOS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO VICINOSKI FLIEGNER - ESPOLIO, 

MARICELMA CRISTINA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAULA BELLATO - 

OAB:14065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a autora para que, no prazo de 15 dias, promova o regular 

andamento do feito, apresentando o endereço atualizado da parte 

requerida e/ou requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção por abandono.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 41179 Nr: 3978-38.2007.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTO BIELESKI, JOSÉ BIELESCKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BIOLCHI - OAB:3.536-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 145546 Nr: 1741-16.2016.811.0040

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MATILDE KREIN MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.) Autos com trâmite correto e regular até o momento, motivo pelo qual 

passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do artigo 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.) Ausentes preliminares, fixo como PONTOS CONTROVERTIDOS as 

matérias já levantas na inicial e contestação, bem como os pontos 

sugeridos pelas partes.

 3.) 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 

15:00 HORAS para audiência de instrução, debates e julgamento.

 4.) 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.

5.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 124132 Nr: 1920-81.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IIEMAL, AAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se acerca do pedido de fls. 

156/156v, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 122493 Nr: 905-77.2015.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUINALDO VICINOSKI FLIEGNER - ESPOLIO, 

MARICELMA CRISTINA DE MORAES, PIETRO DE MORAES VICINOSKI 

FLIEGNER, MEIRE BAGINI BARROS, EDUARDA BAGINI FLIEGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA - 

OAB:14834-MT, SOLANGE DA COSTA SILVA - OAB:15.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSÂNGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16.308-A/MT

 Ante o exposto, tendo em conta que a autora não regularizou sua 

representação processual, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM EXAME DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso IV, c.c. artigo 76, § 1º, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil.Condeno a requerente ao pagamento 

das custas, despesas e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 

10% do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do NCPC, 

suspendendo a exigibilidade da cobrança em razão dos benefícios da 

gratuidade judiciária (fls. 73).Transitada em julgado esta sentença e nada 

sendo requerido, proceda ao desapensamento do feito e remetam-se os 

autos ao arquivo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55557 Nr: 5927-29.2009.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON POSSAMAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESOTTO & ROSSANI PRESOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO TADEU DAL'AGNOL - 

OAB:OAB/MT 10.843-A, ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:13.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT

 Vistos.

1) Indefiro o pedido de fls. 159/160, porquanto não há qualquer crédito 

estampado na r. sentença extintiva retro.

2) Arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 89015 Nr: 594-91.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELA POSSOBOM ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A - BANCO PANAMERICANO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/SP 206.339

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, para manifestar-se ante o pleito de fls. 242, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Após, tornem os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 198094 Nr: 8546-14.2018.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVON CARLOS CARBONI, CARLA REGINA 

MARCHIORO CARBONI, VANDERLEI LUIZ CARBONI, DELMAR ALIATTI, 

LOVANI RAMBO CARBONI, CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO, CLEUSA 

PEREIRA BRAGA, OSVALDO PEREIRA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DF DEUTSCHE FORFAIT AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1) Recebo a petição de fls. 04/07 como cumprimento de sentença.

2) Observada a regra do art. 513, § 2º, do NCPC, INTIME-SE a parte 

executada/embargada para que efetue o pagamento do débito indicado, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3) Fica a parte desde já advertida de que não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de multa de 10%, 

além de honorários advocatícios também em 10%, na forma do art. 523, § 

1º, do NCPC.

4) Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada pela parte interessada, FAÇAM-ME os autos 

conclusos ou EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte 

executada (§3º, art. 523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30223 Nr: 4638-03.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA VENTURA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B, ERICSON CÉSAR GOMES - OAB:OAB/MT 8301-B

 VISTOS.1.) É certo que, por força da efetividade da prestação 

jurisdicional, a execução se processa no interesse do credor, buscando a 

Assim, INDEFIRO o pedido da parte exequente, determinando sua 

intimação para que, no prazo de 15 dias, indique e especifique bens à 

penhora ou requeira o que entender de direito, sob pena de remessa dos 

autos ao arquivo provisório.5.) Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 103349 Nr: 6357-39.2013.811.0040

 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: DEUCLÉCIO LONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO PIRES ou FABICIANO PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO ZENARO - 

OAB:15.897-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN 

- OAB:9602

 1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições do art. 95 

CNGC (Provimento 41/2016/CGJ).

2- Considerando a desidia do curador especial outrora nomeado, revogo 

sua nomeação e nomeio a Defendoria Pública Estadual para curadoria 

especial da parte requerida.

3- Encerro a instrução e concedo o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias 

para que as partes apresentem alegaçõe finais.

4- No demais saem os presentes intimados. Expediente necessário. 

Cumpra-se com celeridade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 120450 Nr: 1910-71.2014.811.0040

 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: SUZANA LUCIA FRANZOI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - 

OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Augusto C. da R. 

Bandeira Bastos - OAB:10525, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA 

SILVA - OAB:53.612/PR

 Vistos.

1) Não há razão que justifique o apensamento e trâmite conjunto deste 

feito com os autos Código 48717, motivo pelo qual determino seu imediato 

desapensamento, com as anotações de praxe.

2) A matéria ventilada no feito é estritamente de direito, pelo que tenho por 

desnecessária a dilação probatória. Assim, declaro encerrada a fase 

instrutória e concedo o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para as 

partes apresentarem alegações finais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 139934 Nr: 10613-54.2015.811.0040

 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: DORNELY CARLOS BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - 

OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Vistos.

1) Diante das manifestações de fls. 221 e fls. 224/226, declaro preclusa a 

produção de prova pericial.

2) Diante da manifestação de fls. 253, defiro a prova emprestada indicada 

às fls. 224/250.

3) Declaro encerrada a instrução e concedo o prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias para as partes apresentarem alegações finais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100369 Nr: 3116-57.2013.811.0040

 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: BRUNO ROCHA BRUGNOLO, CÉLIO BRUGNOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR ROBERTO BONI - 

OAB:8268-B, SANDRO LANZARINI - OAB:11.553, SANDRO LAZARINI - 

OAB:11553, WALLISON KENEDI DE LIMA - OAB:16704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 148780 Nr: 3470-77.2016.811.0040

 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: JAN ASSAD LAHHAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARK SHOPPING SORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 Vistos.

1.) Autos com trâmite correto e regular até o momento, motivo pelo qual 

passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do artigo 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.) Ausentes preliminares, fixo como PONTOS CONTROVERTIDOS as 

matérias já levantas na inicial e contestação, bem como os pontos 

sugeridos pelas partes.

 3.) 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 01 DE FEVEREIRO DE 2019, 

ÀS 14:40 HORAS para audiência de instrução, debates e julgamento.

 4.) 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.

5.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 121404 Nr: 175-66.2015.811.0040

 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: ROBSON PACHECO, JUCELIA RICHTER
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 Vistos.

1) Considerando a juntada de documentação às fls. 141/143, dê-se vista à 

parte contrária, facultando-lhe manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

na forma do art. 437, § 1°, do NCPC.

2) Após, voltem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 112461 Nr: 4352-10.2014.811.0040

 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: AGUINALDO VICINOSKI FLIEGNER - ESPOLIO, 

MARICELMA CRISTINA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA MARIA VOZNIAK SILVA, LENE 

ENGLER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B, SOLANGE DA COSTA SILVA - OAB:15.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, tendo em conta que a autora não regularizou sua 

representação processual, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM EXAME DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso IV, c.c. artigo 76, § 1º, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil.Condeno a requerente ao pagamento 

das custas, despesas e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 

10% do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do NCPC, 

suspendendo a exigibilidade da cobrança em razão dos benefícios da 

gratuidade judiciária (fls. 57).Transitada em julgado esta sentença e nada 

sendo requerido, proceda ao desapensamento do feito e remetam-se os 

autos ao arquivo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 125521 Nr: 2715-87.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIOMIR CAPPELLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLY RUDGE GNOATO - 

OAB:17.786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Vistos.

1.) Autos com trâmite correto e regular até o momento, motivo pelo qual 

passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do artigo 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.) Ausentes preliminares, fixo como PONTOS CONTROVERTIDOS as 

matérias já levantas na inicial e contestação, bem como os pontos 

sugeridos pelas partes.

 3.) 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 01 DE FEVEREIRO DE 2019, 

ÀS 13:30 HORAS para audiência de instrução, debates e julgamento.

 4.) 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.

5.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55042 Nr: 5362-65.2009.811.0040

 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: JOSÉ EDEMIR GUARESCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELICIO LERMEN, EVANDRO LERMEN, ELIANE 

LERMEN POLISELLO, MARLON ROGÉRIO LERMEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Vistos.

1.) Feito já saneado às fls. 215, ocasião em que foram fixados os pontos 

controvertidos da demanda.

2.) Ás fls. 264 foi oportunizada a parte autora a especificação de provas. 

Porém, permaneceu inerte (fls. 266), razão pela qual declaro preclusa a 

faculdade probatória da parte autora.

3.) Sem prejuízo, DESIGNO desde já audiência de instrução para o DIA 08 

DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 13:30 HORAS. Visando a oitiva das 

testemunhas da parte requerida, ressalto que caberá ao próprio advogado 

da parte 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.

4.) Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100307 Nr: 3042-03.2013.811.0040

 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: COLONIZADORA FELIZ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE FURTADO SOUZA FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O, NAIDE APARECIDA COCA DO NASCIMENTO - OAB:7.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento das custas (preparo) da carta precatória para 

posterior encaminhamento ao juízo deprecado, via malote digital ou, para, 

querendo, retirar a carta precatória a fim de distribuir na Comarca 

deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 122179 Nr: 687-49.2015.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LEONARDO TOBIAS DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TADEU LEMAINSKI (LEMANSKI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B, ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - OAB:17201-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSENILDE DUARTE JARA - 

OAB:14987-A

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento 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-CGJ.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002313-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

WILSON HEDEL (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

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 13/11/2018 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.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002604-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

ROSALINA SOUZA DE LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora da petição de ID 

14505348, devendo se manifestar requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000767-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

GISELE MARIA GOMES BARCELOS (AUTOR(A))

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

DE SORRISO (RÉU)

FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes da MANIFESTAÇÃO 

DO PERITO retro, devendo se manifestarem no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001894-32.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDO GRANDIS NETO (EXEQUENTE)

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora da petição de ID. 

15425321, devendo se manifestar requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001252-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB (ADVOGADO(A))

FRANCISCO MARIO TEIXEIRA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000933-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BARP (AUTOR(A))

SHARLON WILIAN SCHMIDT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do requerido 

para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001685-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR AZEVEDO FILHO (AUTOR(A))

ROSANGELA AGNER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001685-29.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSE RIBAMAR AZEVEDO FILHO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH Trata-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário ajuizada por JOSE RIBAMAR AZEVEDO FILHO contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a 

condenação do requerido ao restabelecimento do auxílio-doença. Para 

tanto sustenta que devido às enfermidades enfrentadas, a mesmo não 

consegue mais desenvolver suas atividades laborativas, tendo o 

requerido cessado o benefício de auxílio-doença. Assim, sustentando que 

preenche os requisitos necessários à obtenção do benefício requestado, 

pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a 

inicial, foi indeferida a tutela antecipada e determinada a citação do 

requerido (Num. 5889765). O requerido apresentou contestação aduzindo 

preliminar de prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente 

ao ajuizamento da ação, bem como a ausência de incapacidade pela parte 

autora (Num. 7320884), tendo a parte autora impugnado, ratificando os 

pedidos iniciais (Num. 8050231). Afastada a preliminar aduzida, e 

determinada realização de perícia (Num. 8077628), o laudo restou juntado 

aos autos no Num. 14200400, sobre o qual manifestou a parte autora e o 

requerido. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se 

de pedido de Concessão de benefício previdenciário com pedido de 

auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, formulado por JOSE 

RIBAMAR AZEVEDO FILHO contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas, não havendo nulidades a serem 

pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por 

invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a 

ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período 

de carência. III) Incapacidade para o trabalho (temporária para 

auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Quanto ao 

cumprimento dos dois primeiros requisitos, é pacífico na jurisprudência 

pátria que nos casos em que o benefício já fora concedido na seara 

administrativa, ainda que de forma temporária, tanto a qualidade de 

segurado como o período de carência já foram reconhecidos pela 

autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade temporária para o 

seu trabalho e para o exercício de suas atividades habituais, por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. 

O INSS reconheceu a qualidade de segurado da parte autora e o período 

de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da concessão do benefício 

de auxílio-doença na seara administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no 

sentido de que o(a) requerente é portador(a) de enfermidade de caráter 

irreversível, que acarreta sua incapacidade total e permanente para o 

trabalho...” (TRF1. Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: 

Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto 

ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, tenho que é possível 

divisa-los pelos documentos constantes no Num. 5888700. Sobre o 

terceiro requisito, deve-se considerar a existência ou não de doença que 

afete a capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a 

uma definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o terceiro requisito 

se levar em conta o grau de instrução do requerente, a idade, bem como 

se a incapacidade para o trabalho a que estava habituado é permanente. 

Assim, pela análise do laudo acostado aos autos (Num. 14200400), 

verifica-se pelas respostas do Perito que a parte autora encontra-se 

incapacitada de forma total e temporária, e, aliada à idade da parte autora 

(41 anos) faz jus ao beneficio de auxílio-doença. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REMESSA 

NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PRESENTES. LAUDO PERICIAL. 

INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. TERMO INICIAL. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DESPESAS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 164 de 804



PROCESSUAIS. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) 

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo do STJ nº 2). 

Assim, tratando-se de sentença ilíquida, pois desconhecido o conteúdo 

econômico do pleito inicial, tem-se por interposta a remessa necessária. 2. 

Considerando que os quesitos apresentados pelas partes foram 

devidamente respondidos pelo perito judicial, abrangendo todas as 

questões relevantes ao deslinde do feito, bem como que, o quadro de 

saúde da segurada foi criteriosamente avaliado à luz da documentação 

médica constante nos autos (relatórios, exames e receituários), não se 

mostra razoável o acolhimento da preliminar de cerceamento do direito de 

defesa pela simples ausência de remessa dos autos do processo para o 

desempenho de seu trabalho. 3. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria 

por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) 

contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 

8.213/1991; c) incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, a 

incapacidade (permanente e total) para atividade laboral. 4. No caso 

concreto, comprovada a incapacidade laboral total e temporária da parte 

autora (grifei) (serviços gerais, nascida em 08/07/1961), portadora de 

"Espondiloartrose, Síndrome do Túnel do Carpo e Osteoporose", bem como 

incontroversas a qualidade de segurado e o cumprimento da carência, a 

concessão do benefício de auxílio-doença é medida que se impõe. (grifei) 

5. (...)”. (TRF1. 1ª Câmara Regional Previdenciária De Juiz De Fora, AC 

0068563-41.2014.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL RODRIGO 

RIGAMONTE FONSECA, e-DJF1 de 20/11/2017) “PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PRESENTES. CONDIÇÃO DE SEGURADO 

COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL. LIVRE 

CONVENCIMENTO. TERMO A QUO. CONSECTÁRIOS E DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1. Os requisitos indispensáveis para a concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez 

são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições 

mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 8.213/1991; c) 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) 

dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, a incapacidade 

(permanente e total) para atividade laboral. 2. No caso concreto, 

comprovada a incapacidade laboral total e temporária da parte autora 

(grifei) (doméstica, nascida em 12/07/1953), portadora de "Tendinose do 

Supra Espinhal, Moderado derrame de articulação acrômio clavicular e 

alterações degenerativas compatíveis com a faixa etária", bem como 

demonstrados a qualidade de segurado e o cumprimento da carência, o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença (grifei), desde a data da 

sua indevida cessação na via administrativa, é medida que se impõe. (...)”. 

(TRF1. 1ª Câmara Regional Previdenciária De Minas Gerais, AC 

0001998-61.2015.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL RODRIGO 

RIGAMONTE FONSECA, e-DJF1 de 09/11/2017) Diante do exposto e pelo 

mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido inicial extinguindo 

o processo com resolução de mérito, art. 487, I do NCPC, condenando o 

Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário de 

Auxílio-doença, no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário de 

benefício, devido desde a cessação administrativa do benefício em 

13/02/2017 – Num. 5888700. Visando evitar a cessação do benefício, nos 

termos do art. 60, §12, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela MPV n. 

767/2017, mostra-se necessária a fixação da data da cessação do 

benefício. Sendo assim, fixo DCB em 18 meses, para tratamento e/ou 

reabilitação para outra profissão. Sobre as prestações em atraso, nos 

termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com 

repercussão geral, pelo STF, quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, 

desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos 

termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 

11960/09, incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir da 

citação. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sentença não sujeita à remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o trânsito em julgado e 

não havendo requerimentos, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003320-79.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

INES BOAVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003320-79.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

INES BOAVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Visto/DH Trata-se de Ação de 

Concessão de Benefício Previdenciário de Auxilio Doença e/ou 

Aposentadoria por Invalidez ajuizada por INES BOAVA contra o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a condenação do 

requerido ao pagamento de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que em razão dos problemas 

de saúde enfrentados, a mesma encontra-se incapacitada para realização 

de atividades laborativas, tendo o requerido cessado o beneficio na 

esfera administrativa. Assim, sustentando que preenche os requisitos 

necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência 

do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial (Num. 4191152), 

foi indeferida a tutela de urgência e determinada a citação do requerido. O 

requerido contestou a demanda alegando preliminar de prescrição 

quinquenal das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da 

demanda, bem como a ausência de incapacidade laborativa pela parte 

autora (Num. 5028416). Afastada a preliminar aduzida, e determinada 

realização de perícia (Num. 6879699), o laudo restou juntado aos autos no 

Num. 14149140, sobre o qual manifestou a parte autora e o requerido. É o 

relatório. Decido. Cuida-se de pedido de Concessão de benefício 

previdenciário com pedido de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez, formulado por INES BOAVA contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas, não havendo nulidades a serem 

pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, razão pela qual, 

passo ao exame do mérito. Ressalto que para a concessão do benefício 

previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez). Pela análise do laudo 

pericial (Num. 14149140) é possível divisar que a parte autora não possui 

incapacidade para o trabalho anteriormente, desta forma não há 

comprovação do requisito descrito acima no item III. Assim, não merece 

guarida a pretensão da parte autora, conforme o entendimento 

jurisprudencial. Vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. LAUDO 

PERICIAL CONCLUSIVO. CAPACIDADE LABORAL. NÃO PREENCHIMENTO 

DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os requisitos para 

a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez estão 

dispostos no art. 42, caput e § 2º, da Lei 8.213/91, quais sejam: 1) 

qualidade de segurado; 2) cumprimento do período de carência (12 

contribuições), quando exigida; 3) incapacidade parcial ou total e 

temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por 

invalidez) representando esta última aquela incapacidade insuscetível de 

recuperação ou de reabilitação para o exercício de atividade que garanta 

a subsistência (incapacidade total e permanente para o trabalho) e 4) não 

ser a doença ou lesão preexistente à filiação do segurado ao Regime 

Geral da Previdência Social. 2. Restando incontroverso o cumprimento dos 

requisitos: qualidade de segurado e período de carência; a controvérsia 

trazida pelo INSS cinge-se à presença da incapacidade total/parcial e 

temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por 

invalidez) para o exercício de atividade que garanta a subsistência. 3. Na 

hipótese, o laudo judicial (fls. 20/21) concluiu que a parte autora é 

portadora de espondilodiscoartrose de coluna cervical com radiculopatia 

(CID 10: M50.1 e M19.9), necessitando de acompanhamento médico e 
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fisioterápico, incapacitada parcial e permanentemente para o exercício de 

atividades laborais que exijam esforço físico moderado ou severo, longos 

períodos em posições que mantenham má postura para a coluna e 

extensos percursos de deambulação. No entanto, o laudo foi peremptório 

ao afirmar que a incapacidade acima mencionada não se estende à 

atividade laborativa habitual da requerente (cabeleireira). A idade 

avançada (62 anos) não tem o condão de alterar a conclusão do laudo 

pericial, eis que a autora se encontra apta para a atividade laborativa que 

garante a sua subsistência, não necessitando ser reabilitada em outra 

função.(grifei) (...)”. Apelação do INSS provida. A Turma, por unanimidade, 

deu provimento à apelação do INSS. (TRF1. 2ª T. ACORDAO 

00535335820174019199, DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE 

SOUSA, e-DJF1 DATA:24/01/2018 PAGINA:.). Quanto a impugnação do 

laudo médico, pela parte autora, requerendo seja confeccionado novo 

laudo médico-pericial para sanar divergências, fato é que a perícia restou 

satisfatoriamente conclusiva, no sentido de que a paciente não possui no 

momento incapacidade laboral, não merecendo prosperar sua pretensão. 

Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE 

INCAPACIDADE. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA. 

NULIDADE INEXISTENTE. BENEFÍCIO INDEVIDO. 1. A concessão do 

auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez pressupõe a existência 

de incapacidade para o exercício do seu labor habitual (sendo que para o 

último benefício tal incapacidade deve ser total e definitiva). 2. Inexistindo 

incapacidade, como na hipótese, inviável se mostra a concessão do 

benefício (fls. 86). 3. A prova técnica, realizada por profissional da 

confiança do Juízo, equidistante das partes, deve prevalecer sobre as 

conclusões parciais dos litigantes. 4. Ademais, negada a incapacidade, 

inócua seria a realização de audiência, pois a prova oral não substituiria a 

prova técnica para a resolução da lide. Nulidade inexistente. 5. Apelação 

d e s p r o v i d a .  S e n t e n ç a  m a n t i d a .  ( A p e l a ç ã o  C í v e l  n º 

0049855-06.2015.4.01.9199/MT, 1ª Câmara Regional Previdenciária da 

Bahia - TRF da 1ª Região, Rel. Cristiano Miranda de Santana. j. 06.10.2017, 

unânime, e-DJF1 16.02.2018). Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTES 

os pedidos constantes na inicial, extinguindo o processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. art. 487, I do NCPC. Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), em conformidade com o § 8º do artigo 

85 do Código de Processo Civil. No caso de beneficiário da justiça gratuita, 

a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios 

deverá ser suspensa nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. Certificado o 

trânsito e não havendo requerimentos, levem-se os autos ao arquivo com 

as anotações e baixas de estilo, inclusive na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005451-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ORACELIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

PRISCILA BRESSIANI NICOLAU DOS SANTOS (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: 1005451-56.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSE ORACELIO DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL -INSS Vistos/BG. Trata-se de Ação previdenciária de concessão 

de benefício de aposentadoria por idade rural c/c pedido de tutela de 

urgência ajuizada por JOSE ORACELIO DOS SANTOS em face do INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, em que pretende que o requerido seja condenado a conceder a 

aposentadoria por idade rural. Para tanto, relata a parte autora que iniciou 

sua labuta na juventude, permanecendo até a presente data. É o relatório. 

Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, a concessão da aposentadoria por 

idade rural, suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido nesta 

fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo lhe 

seja concedido de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos 

nessa quadra processual, os requisitos necessários à concessão da 

tutela de urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, 

é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se 

fazer necessária a presença do fundado receio de perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma 

medida de antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de 

urgência antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a 

verossimilhança do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento 

aos pressupostos exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do 

deferimento, o que se verifica no caso dos autos. Ademais, não há 

qualquer comprovação nos autos de que o autor se encontra incapacitada 

para continuar laborando, não sendo necessária a tutela jurisdicional de 

urgência, uma vez que não resta caracterizada a ameaça ou lesão ao 

direito. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005411-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

ANTONINHA FATIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005411-74.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANTONINHA FATIMA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005444-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA BRESSIANI NICOLAU DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ALCEU LUIS FANIN (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: 1005444-64.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ALCEU LUIS FANIN RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS 

Vistos/BG. Trata-se de Ação previdenciária de concessão de benefício de 

aposentadoria por idade rural c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

ALCEU LUIS FANIN em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em que pretende 

que o requerido seja condenado a conceder a aposentadoria por idade 

rural. Para tanto, relata a parte autora que iniciou sua labuta na juventude, 

permanecendo até a presente data. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação 

de tutela, a concessão da aposentadoria por idade rural, suscitando, 

assim, que o benefício lhe seja concedido nesta fase de cognição 

sumária, e que ao final da presente ação o mesmo lhe seja concedido de 

forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que 

pesem os argumentos expendidos na exordial, compulsando detidamente 

os autos não vislumbro, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. É sabido que, 

para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 
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processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. Ademais, não há qualquer comprovação nos 

autos de que o autor se encontra incapacitada para continuar laborando, 

não sendo necessária a tutela jurisdicional de urgência, uma vez que não 

resta caracterizada a ameaça ou lesão ao direito. Do exposto, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em observância as especificidades da 

causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar 

audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000383-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

TEREZINHA ALVES NOGUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000383-28.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

TEREZINHA ALVES NOGUEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação para Concessão de Beneficio 

Previdenciário de Aposentadoria por Idade Hibrida – Rural proposta por 

TEREZINHA ALVES NOGUEIRA, em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, ambos qualificados na inicial, objetivando o 

pagamento do beneficio de aposentadoria por idade na qualidade de 

segurado especial – rural. Para tanto, afirma que é pessoa idosa (mais de 

61 anos) e que na infância iniciou o labor rural juntamente com sua família, 

quando passou a contribuir para o requerido até completar 48 anos de 

idade, quando passou a exercer a atividade de costureira. Recebida a 

inicial (Num. 11579358), foi indeferida a tutela de urgência determinada a 

citação do requerido. O requerido apresentou contestação alegando a 

ausência de comprovação quanto ao período de carência, requerendo a 

improcedência da demanda (Num. 12539508). Em audiência de instrução e 

julgamento foram inquiridas testemunha arrolada pela autora (Num. 

14641032), a qual foi ouvida apenas como informante, uma vez que se 

trata do marido da parte autora. É o relatório. Decido. Trata-se de AÇÃO 

DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE HÍBRIDA proposta por 

TEREZINHA ALVES NOGUEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas, não havendo nulidades a serem pronunciadas, ou 

irregularidades a serem corrigidas. A aposentadoria por idade é regulada 

pela Lei nº 8.213/91, devida aos trabalhadores com mais de 65 anos, 

quando homem e 60 anos, quando mulher, desde que cumprida a carência 

exigida. Todavia, o caso é de aposentadoria híbrida (art. 48, § 3º, da Lei 

8.213/91, com redação dada pela Lei 11.718/08): soma do tempo de 

trabalho rural e urbano, com o requisito etário do trabalhador urbano, qual 

seja, 65 anos de idade se homem e, 60 anos de idade se mulher. O ponto 

controverso do presente feito gira em torno do cumprimento de carência 

pela parte autora para concessão do benefício. Segundo a Lei nº 

8.213/91, a comprovação do exercício da atividade rural pode ser feita da 

seguinte forma: “Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural 

será feita, alternativamente, por meio de: I – contrato individual de trabalho 

ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; II – contrato de 

arrendamento, parceria ou comodato rural; III – declaração fundamentada 

de sindicato que represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de 

sindicato ou colônia de pescadores, desde que homologada pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS; IV – comprovante de cadastro do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no caso de 

produtores em regime de economia familiar; V – bloco de notas do 

produtor rural; VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata 

o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela 

empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado 

como vendedor; VII – documentos fiscais relativos a entrega de produção 

rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com 

indicação do segurado como vendedor ou consignante; VIII – 

comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social 

decorrentes da comercialização da produção; IX – cópia da declaração de 

imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização 

de produção rural; ou X – licença de ocupação ou permissão outorgada 

pelo Incra”. Destarte, devem-se juntar comprovantes da atividade rural 

com norte no dispositivo acima, ainda que de forma descontínua, referente 

ao período de carência exigido pela Lei, que no presente caso é 

estabelecido pelo artigo 142 da Lei 8.213/91, sendo de 180 meses de 

atividade rural anteriores à concessão do benefício. Compulsando os 

autos verifico que a autora juntou tão somente certidão de casamento 

datada de 05/06/1989 (Num. 12948645), não tendo sido juntado nenhum 

outro documento comprobatório da atividade rural. Assim, tendo a autora 

aduzido na inicial que exerce atividades laborativas na área rural desde 

tenra idade até seus 48 anos, deveria ter juntado documentos 

comprobatórios do exercício da atividade rural, e não o tendo feito, não é 

admissível a prova exclusivamente testemunhal para comprovar tais 

alegações. Neste sentido: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR 

IDADE RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 149/STJ. 1. O STJ, no julgamento do REsp 

1.304.479/SP, submetido à disciplina do 543-C do CPC, fixou entendimento 

de que não é admissível a extensão da qualificação de rurícola de cônjuge 

que tenha laborado em atividades urbanas. No mesmo sentido o REsp 

1.310.096/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 

10/3/2014 em que se decidiu: "De acordo com a jurisprudência desta 

egrégia Corte Superior de Justiça, a despeito de a certidão de casamento 

qualificar o cônjuge da parte autora como lavrador, tal documento não é 

suficiente para comprovar início de prova material, quando averiguado - 

como no presente caso - que o cônjuge exerce atividade urbana em 

momento ulterior. Incidência da Súmula 149 do STJ". 2. Segundo a Súmula 

149/STJ, "a prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovar 

atividade rurícola, para efeito de obtenção de benefício previdenciário". 3. 

Inexistente início de prova material em nome da autora, não há como se 

deferir o direito ao benefício previdenciário pleiteado. 4. Agravo regimental 

não provido.” (STJ. 1ª T. AgRg no REsp: 1341323 SP 2012/0183160-4, 

Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, J. 15/05/2014, DJe 21/05/2014). 

Aliado a tal fato, a única testemunha arrolada pela parte autora é marido 

da mesma, sendo que este foi ouvido apenas como informante deste juízo. 

Feitas essas considerações, a improcedência da ação é medida que se 

impõe. Posto isso, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. art. 487, I do NCPC. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), em 

conformidade com o § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. No 

caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das custas 

processuais e dos honorários advocatícios deverá ser suspensa nos 

termos do art. 98, §3º, do NCPC. Certificado o trânsito em julgado, 

levem-se os autos ao arquivo com as anotações e baixas de estilo, 

inclusive na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000354-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU SILVA (AUTOR(A))

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000354-75.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

IRINEU SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. 

Trata-se de Ação para Concessão de Beneficio Previdenciário de 

Aposentadoria por Idade Hibrida proposta por IRINEU SILVA, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, ambos 

qualificados na inicial, objetivando o pagamento do beneficio de 

aposentadoria por idade na qualidade de segurado especial – rural. Para 

tanto, afirma que é pessoa idosa (mais de 69 anos) e que na infância 

iniciou o labor rural juntamente com sua família, quando passou a contribuir 

para o requerido até o ano de 1998, quando então passou a morar no 

perímetro urbano e a exercer a atividade de autônomo. Recebida a inicial 

foi indeferida a antecipação da tutela e determinada a citação do requerido 

(id n. 11579841). O Requerido apresentou contestação, aduzindo que não 
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há que se falar em aposentadoria mista, uma vez que o requerente não 

comprovou a qualidade de rurícola (id n. 12411552), tendo o autor 

impugnado, ratificando os pedidos iniciais. Em audiência de instrução 

realizada em 08/08/2018, foram inquir idas testemunhas. 

Permaneceram-me os autos conclusos para julgamento. É o relatório. 

DECIDO. As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas. A aposentadoria por idade é regulada pela Lei nº 8.213/91, 

devida aos trabalhadores com mais de 65 anos, quando homem e 60 anos, 

quando mulher, desde que cumprida a carência exigida. Todavia, o caso é 

de aposentadoria híbrida (art. 48, § 3º, da Lei 8.213/91, com redação dada 

pela Lei 11.718/08): soma do tempo de trabalho rural e urbano, com o 

requisito etário do trabalhador urbano, qual seja, 65 anos de idade se 

homem e, 60 anos de idade se mulher. O ponto controverso do presente 

feito gira em torno do cumprimento de carência pela parte autora para 

concessão do benefício. Segundo a Lei nº 8.213/91, a comprovação do 

exercício da atividade rural pode ser feita da seguinte forma: “Art. 106. A 

comprovação do exercício de atividade rural será feita, alternativamente, 

por meio de: I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e 

Previdência Social; II – contrato de arrendamento, parceria ou comodato 

rural; III – declaração fundamentada de sindicato que represente o 

trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de 

pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS; IV – comprovante de cadastro do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no caso de produtores em 

regime de economia familiar; V – bloco de notas do produtor rural; VI – 

notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da 

Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da 

produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; VII – 

documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa 

agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado 

como vendedor ou consignante; VIII – comprovantes de recolhimento de 

contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da 

produção; IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação 

de renda proveniente da comercialização de produção rural; ou X – 

licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra”. Destarte, 

devem-se juntar comprovantes da atividade rural com norte no dispositivo 

acima, ainda que de forma descontínua, referente ao período de carência 

exigido pela Lei, que no presente caso é estabelecido pelo artigo 142 da 

Lei 8.213/91, sendo de 180 meses de atividade rural anteriores à 

concessão do benefício. Compulsando os autos verifico que a autora 

juntou tão somente certidão de casamento datada de 06/05/1982 (Num. 

11547658), em que constava como profissão na época a magarefe, não 

tendo sido juntado nenhum outro documento comprobatório da atividade 

rural. Assim, tendo a autora aduzido na inicial que exerce atividades 

laborativas na área rural desde tenra idade até o ano de 1998, deveria ter 

juntado documentos comprobatórios do exercício da atividade rural, e não 

o tendo feito, não é admissível a prova exclusivamente testemunhal para 

comprovar tais alegações. Neste sentido: “PREVIDENCIÁRIO E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PROVA EXCLUSIVAMENTE 

TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 149/STJ. 1. O STJ, no 

julgamento do REsp 1.304.479/SP, submetido à disciplina do 543-C do CPC, 

fixou entendimento de que não é admissível a extensão da qualificação de 

rurícola de cônjuge que tenha laborado em atividades urbanas. No mesmo 

sentido o REsp 1.310.096/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 

Primeira Turma, DJe 10/3/2014 em que se decidiu: "De acordo com a 

jurisprudência desta egrégia Corte Superior de Justiça, a despeito de a 

certidão de casamento qualificar o cônjuge da parte autora como lavrador, 

tal documento não é suficiente para comprovar início de prova material, 

quando averiguado - como no presente caso - que o cônjuge exerce 

atividade urbana em momento ulterior. Incidência da Súmula 149 do STJ". 

2. Segundo a Súmula 149/STJ, "a prova exclusivamente testemunhal não 

basta a comprovar atividade rurícola, para efeito de obtenção de benefício 

previdenciário". 3. Inexistente início de prova material em nome da autora, 

não há como se deferir o direito ao benefício previdenciário pleiteado. 4. 

Agravo regimental não provido.” (STJ. 1ª T. AgRg no REsp: 1341323 SP 

2012/0183160-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, J. 15/05/2014, 

DJe 21/05/2014). Aliado a tal fato, ambas as testemunhas do autor, em 

seus depoimentos, afirmam ter conhecido o autor quando este prestava 

serviços para uma “grande fazenda” nas cidades de Matupá e/ou Peixoto 

de Azevedo, Mato Grosso. Entretanto, não restou evidenciado o período 

em que o requerente prestou os serviços. Feitas essas considerações, a 

improcedência da ação é medida que se impõe. Posto isso, julgo 

IMPROCEDENTE os pedidos da inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. art. 487, I do NCPC. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), em conformidade com o § 

8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. No caso de beneficiário da 

justiça gratuita, a exigibilidade das custas processuais e dos honorários 

advocatícios deverá ser suspensa nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. 

Certificado o trânsito em julgado, levem-se os autos ao arquivo com as 

anotações e baixas de estilo, inclusive na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000631-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

ASENATE LEIA GIASSON (AUTOR(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000631-91.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ASENATE LEIA GIASSON RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. ASENATE LEIA GIASSON, qualificado na inicial, ajuizou 

a presente ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS, requerendo os benefícios da aposentadoria por idade, 

alegando fazer jus a tal benefício por ter 16 anos, 04 meses e 12 dias de 

contribuição até o requerimento administrativo e mais de 61 anos de idade. 

Recebida a inicial foi determinada a citação do requerido (Num. 11748712). 

O Requerido apresentou contestação, aduzindo que a parte autora ainda 

não completou o período de carência necessário para a concessão do 

benefício (Num. 11748712), tendo a parte autora impugnado, ratificando os 

pedidos iniciais (Num. 12982633). Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. DECIDO. Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por 

ASANETE LEIA GIASSON contra INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de aposentadoria por idade. A 

aposentadoria por idade é regulada pela Lei nº 8.213/91, devida aos 

trabalhadores com mais de 65 anos, quando homem e 60 anos, quando 

mulher, desde que cumprida a carência exigida. O ponto controverso do 

presente feito gira em torno do cumprimento de carência pela parte autora 

para concessão do benefício. Compulsando os autos, verifica-se que a 

parte autora teve reconhecido administrativamente (pags. 01 do Num. 

11734886), 143 contribuições até o requerimento administrativo 

(25/07/17). Do mesmo modo, verifica-se que o requerido não levou em 

consideração o período laborado pela parte autora de 02 de maio de 2000 

até 08 de setembro de 2003, junto à Igreja Batista, nesta urbe, onde 

prestava serviços como zeladora. Referido período, totaliza a soma de 40 

meses de contribuições para com o requerido. Outrossim, a 

responsabilidade pela eventual omissão no recolhimento de contribuições 

previdenciárias é do empregador, não se podendo imputá-la ao 

empregado, sendo que, a ausência do registro do período laborado como 

zeladora junto à Igreja Batista, não prevalece sobre a prova testemunhal 

constante no Num. 14640561, onde todas as testemunhas foram 

uníssonas ao dizer que conhecem a autora há mais de 10 anos e que a 

mesma trabalhou no período de 2000 a 2003 na referida igreja, como 

zeladora. As testemunha Maria Sanchez de Lima e Nanci Sanchez 

relataram que conhecem a parte autora há muitos anos e que esta já 

trabalhava na Igreja Batista desde o início do ano 2000. Já a testemunha 

Gertrudes afirma que na época em que a autora trabalhava na referida 

igreja, a mesma, assim como outros funcionários, não tinham sua carteira 

assinada pela empregadora. Ademais, o Enunciado n. 18, do Conselho de 

Recursos da Previdência Social – CRPS, dispõe que “não se indefere 

benefício sob fundamento de falta de recolhimento de contribuição 

previdenciária quando esta obrigação for devida pelo empregador”. Sobre 

o tema, vejamos o seguinte julgado: “PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR URBANO. 

INSTITUIDOR BENEFICIÁRIO DE AMPARO SOCIAL AO IDOSO 

EQUIVOCADAMENTE. DEVIDA APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. 

AVERBAÇÃO DE VÍNCULO FORA DO SISTEMA CNIS. CARÊNCIA 

CUMPRIDA. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO IRRELEVANTE. 
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ESPOSA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. TERMO A QUO. 

REQUERIMENTO ADMIISTRATIVO. PARCELAS DEVIDAS. CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. 

Sentença sujeita à revisão de ofício, eis que proferida contra o INSS (art. 

475, I, do CPC/art. 496, I do NCPC) e de valor incerto a condenação. 2. A 

pensão por morte é benefício previdenciário regido pela lei vigente à época 

do óbito do segurado instituidor e independe de carência. Nos termos do 

art. 74 da Lei 8.213/91, é o benefício pago aos dependentes do segurado 

falecido, homem ou mulher, aposentado ou não. A concessão do benefício 

de pensão por morte pressupõe a dependência econômica em relação ao 

instituidor da pensão (arts. 16 e 74 da Lei n. 8.213, de 1991). 3. São 

requisitos indispensáveis à concessão do benefício de pensão por morte 

de trabalhador urbano: o óbito, a qualidade de segurado do instituidor da 

pensão e a dependência econômica em relação ao falecido. 4. 

Comprovados nos autos o óbito (ocorrido em 24/08/2002) e a condição de 

dependente previdenciária da parte autora (esposa, certidão de 

casamento, realizado em 03/06/1972). O cerne do litígio diz respeito à 

qualidade de segurado do falecido, eis que beneficiário de LOAS idoso 

desde 25/06/2002 até o óbito (NB 125.154.095-0). 5. Em princípio, a 

percepção de benefício assistencial, de caráter personalíssimo, não induz 

à pensão por morte. Contudo, se no momento do óbito, o falecido esposo 

da autora mantinha a qualidade de segurado, inclusive para recebimento 

de aposentadoria por invalidez ou por idade, a percepção de tal benefício 

não impede o deferimento de pensão por morte a sua viúva. Este é 

exatamente o caso dos autos. Precedentes declinados no voto. 6. A 

aposentadoria por idade é devida ao segurado que completar 65 anos de 

idade, se homem, ou 60 anos de idade, se mulher, e cumprir a carência 

legalmente exigida, levando-se em conta o ano em que implementou todas 

as condições necessárias à obtenção do benefício (art. 48, caput, c/c art. 

142, ambos da Lei 8.213/91). 7. Segundo a jurisprudência do STJ e deste 

Tribunal, é desnecessária a simultaneidade no preenchimento dos 

requisitos para a percepção da aposentadoria por idade, uma vez que a lei 

não estabelece tal pressuposto, sendo irrelevante, ainda, o fato de o 

trabalhador ter perdido a qualidade de segurado. 8. Nos termos do art. 3º, 

§ 1º, da Lei 10.666/03, "na hipótese de aposentadoria por idade, a perda 

da qualidade de segurado não será considerada para a concessão desse 

benefício, desde que o segurado conte com, no mínimo, o tempo de 

contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data do 

requerimento do benefício". 9. A ausência de registro de vínculo laboral no 

CNIS não prevalece sobre a presunção de veracidade das anotações 

constantes da Carteira de Trabalho (Súmulas 225 do STF e 12 do TST), ou 

no caso de o vínculo empregatício ser comprovado por certidão de tempo 

de serviço e documentos fidedignos. Ademais, a responsabilidade pela 

eventual omissão no recolhimento de contribuições previdenciárias é do 

empregador, não se podendo imputá-la ao empregado. (grifei) 10. Assim, 

devida a averbação do vínculo empregatício exercido durante o período de 

05/05/1969 à 13/11/1974, junto à empresa SOFUNGE S/A, com tempo de 

contribuição de 5 anos 6 meses e 9 dias a ser somado ao período já 

reconhecido pelo INSS, totalizando dessa maneira, o tempo total de 

contribuição de 18 anos 9 meses e 22 dias, quantidade muito superior à 

carência mínima exigida para concessão do benefício. 11. Nos termos do 

art. 49 da Lei 8.213/1991, a aposentadoria por idade será devida: I - ao 

segurado empregado, inclusive doméstico, a partir: a) da data do 

desligamento do emprego, quando requerida até essa data ou até 90 

(noventa) dias depois dela; ou b) da data do requerimento, quando não 

houver desligamento do emprego ou quando for requerida após o prezo 

previsto na alínea "a"; II - para os demais segurados, da data da entrada 

do requerimento. 12. No caso dos autos, analisando a documentação 

trazida aos autos, verifica-se que a parte autora atingiu a idade mínima 

exigida, bem como cumpriu a carência necessária para a obtenção do 

benefício de aposentadoria por idade de trabalhador urbano, nos termos 

do artigo 142 da Lei 8.213/91. Devido, portanto, o benefício de 

aposentadoria por idade urbana ao falecido ao invés do benefício 

assistencial concedido equivocadamente pela autarquia ré. (...)”. (TRF1. 1ª 

T. AC 0003930-98.2014.4.01.3806 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, e-DJF1 de 14/06/2017) Assim, somada 

a carência já reconhecida pelo INSS administrativamente de 143 

contribuições ao período acima reconhecido de 40 meses de atividade 

laborada junto à Igreja Batista de Sorriso/MT, atinge-se 183 contribuições 

para com o requerido. Desta forma, verifica-se que a parte requerente 

possui o período de carência necessário para concessão do benefício de 

aposentadoria por idade, qual seja, mais de 180 contribuições, nos termos 

do art. 25, II; c/c art. 142, ambos da Lei n. 8.213/91, pois até a data do 

requerimento administrativo em 25/07/2017 (Num. 11734886), contava com 

mais de 16 anos de contribuição. Do mesmo modo, pela leitura do 

documento juntado no Num. 8245053, constata-se que quando do 

requerimento administrativo, a autora contava com 60 anos de idade, 

preenchendo desta forma, o requisito idade do art. 48, da Lei n. 8.213/91. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de 

determinar a averbação do período de atividade laborativa acima 

reconhecido (129 meses de atividade laborada junto à Prefeitura Municipal 

de Planalto/PR) no CNIS da autora e, CONCEDER à requerente o benefício 

da aposentadoria por idade, retroativa a data do requerimento 

administrativo (25/07/2017 - Num. 11734886), em valor a ser calculado 

pelo requerido, nos termos do art. 29, da Lei n. 8.213/91, bem como o 

abono anual previsto no art. 40, da Lei nº 8.213/1991, fazendo-o com 

julgamento, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Sobre as prestações em 

atraso, quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela. Por outro lado, quanto à fixação dos 

juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela 

Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir 

da citação. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sentença não sujeita à remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o trânsito em julgado e 

não havendo requerimentos, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001171-13.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDIR GUARNIERI (EXEQUENTE)

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Num. do processo: 1001171-13.2016.8.11.0040 

EXEQUENTE: ANTONIO VALDIR GUARNIERI EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos/BG. Considerando que 

o executado, devidamente intimado para impugnar a execução, quedou-se 

inerte (nº 13636614), homologo os cálculos apresentados pelo exequente 

em num. 13951041 e determino, após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 

12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos 

do art. 535 e seguintes do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001515-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA DE MATOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001515-23.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANGELA MARIA DE MATOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG 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 proêmio, 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 
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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 22/05/2017 (Num. 12418898) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 26/03/2018 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. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 30 de outubro de 2018, às 

18h00min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005357-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO (ADVOGADO(A))

ENEDI MAZZONETTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APS SORRISO MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005357-11.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ENEDI MAZZONETTO RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL APS SORRISO MT Vistos/BG Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

proposta por ENEDI MAZZONETTO, em face do INSS, na qual requer seja 

concedido o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez. 

Vieram-me os autos conclusos. Compulsando a inicial, verifico que o 

endereço da parte autora pertence à Comarca de Nova Ubiratã/MT. O § 3º 

do art. 109 da CF, assim dispõe: § 3º Serão processadas e julgadas na 

justiça estadual, no foro do domicílio (grifei) dos segurados ou 

beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência 

social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo 

federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras 

causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual. O 

TRF1 já pacificou o entendimento de que, em ação proposta em face do 

INSS na justiça estadual, no exercício da sua competência delegada, é 

competente, de forma absoluta, o juízo da comarca de domicílio do autor 

para julgamento, eis que a competência delegada não autoriza ao autor 

alterar a comarca de seu domicílio para outro juízo não federal. Nesse 

sentido: PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA 

POR IDADE. COMPETÊNCIA DELEGADA. FORO DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO JUÍZO DE DIREITO 

COMPETENTE. 1. A jurisprudência da Primeira Seção deste e. TRF da 1ª 

Região firmou entendimento de que, tratando-se de ação proposta por 

beneficiário da previdência social contra o INSS perante a Justiça 

Estadual, no exercício da competência federal delegada, afigura-se 

absoluta a competência do Juízo de Direito da comarca de domicílio do 

segurado, e, por isso, improrrogável. 2. A Constituição da República de 

1988 - CR/1988 garante ao segurado optar pelo ajuizamento da ação 

previdenciária na Justiça Estadual para facilitar o acesso, mas não 

autoriza a alterar a comarca de seu domicílio para escolher o juízo (grifei). 

Trata-se de competência funcional absoluta insusceptível de modificação 

e declarada de ofício (CR/1988, art. 109, § 3º.(TRF1, CC 

0002589-43.2013.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

NÉVITON GUEDES, 1ª SEÇÃO, e-DJF1 p.452 de 17/10/2014) 3. Embora a 

autora indique na inicial endereço do município de Tiros/MG, toda a 

documentação apresentada como certidão de casamento, CTPS, 

declarações escolares, documentos do imóvel rural etc comprovam que a 

autora reside, na verdade, em Patos de Minas/MG. 4. A incompetência do 

juízo provoca a remessa dos autos a quem de direito e não a sua 

extinção. 5. Remessa oficial parcialmente provida para declarar a 

incompetência absoluta do Juízo e determinar a remessa dos autos ao 

Juízo de Direito de Patos de Minas/MG, comarca do domicílio da autora 

(grifei), ora regular processamento do feito. Apelação do INSS e Recurso 

Adesivo da parte autora prejudicados.A Turma, por unanimidade, deu 

parcial provimento à remessa oficial e julgou prejudicada a apelação do 

INSS e o recurso adesivo da parte autora”. (TRF1. 1ª T. ACORDAO 

00306892220144019199, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS 

AUGUSTO PIRES BRANDÃO, e-DJF1 DATA:12/07/2017) Assim, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA DO PRESENTE FEITO E DETERMINO A REMESSA DO 

FEITO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE DECISÃO, PARA 

A COMARCA DE NOVA UBIRATÃ/MT, com as respectivas baixas e 

cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002490-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS (ADVOGADO(A))

MAFALDA SEBASTIANA THEODORO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002490-45.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: MAFALDA SEBASTIANA THEODORO REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG 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 proêmio, 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 a cessação do 

benefício se deu em 10/09/2017 (Num. 13130992) termo a quo do eventual 

benefício a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 14/05/2018 

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. Defiro a 

produção de prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar 

como expert deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 

19841, a qual servirá escrupulosamente e independentemente de 

compromisso. Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 
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do CJF que dispõe, entre outros, sobre os procedimentos relativos aos 

pagamentos de honorários de peritos, em casos de assistência judiciária 

gratuita, no âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais 

será limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o 

Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 31 de outubro de 2018, às 

08h00min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005543-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

ALINE CRISTINA MEDEIROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005543-34.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ALINE CRISTINA MEDEIROS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH Trata-se de Ação previdenciária c/c pedido de tutela de 

urgência ajuizada por ALINE CRISTINA MEDEIROS em face do INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, em que pretende que o requerido seja condenado implantar o 

benefício de auxílio-doença que foi indeferido pela autarquia ré, 

requerendo tutela antecipada. Para tanto, relata a parte autora que está 

acometida de doença que a impede de realizar suas atividades 

laborativas. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem 

direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez ou 

auxílio-doença. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. 

Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a 

concessão do benefício de auxílio-doença, suscitando, assim, que o 

benefício lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que ao 

final da presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os 

argumentos expendidos na exordial, compulsando detidamente os autos 

não vislumbro, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. É sabido que, 

para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. Somente há nos autos laudo médico atestando 

a doença alegada, não havendo quaisquer exames e/ou outros laudos a 

corrobora-los, a fim de comprovar a incapacidade alegada, a qual somente 

restará comprovada após a realização da perícia judicial. Do exposto, ante 

a fragilidade das provas em fase de cognição sumária, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em observância as especificidades da 

causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar 

audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005611-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

LADISLAU BARBOSA RIOS (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: 1005611-81.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

LADISLAU BARBOSA RIOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação previdenciária de concessão de 

benefício de aposentadoria por tempo de contribuição c/c pedido de tutela 

de urgência ajuizada por LADISLAU BARBOSA RIOS em face do INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, em que pretende que o requerido seja condenado a conceder a 

aposentadoria por tempo de contribuição especial. É o relatório. Decido. 

Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte 

autora, via antecipação de tutela, a concessão da aposentadoria por 

tempo de contribuição, suscitando, assim, que o benefício lhe seja 

concedido nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente 

ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in 

verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos 

expendidos na exordial, compulsando detidamente os autos não vislumbro, 

ao menos nessa quadra processual, os requisitos necessários à 

concessão da tutela de urgência pleiteada. É sabido que, para o 

deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida 

pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do 

direito, além de se fazer necessária a presença do fundado receio de 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Destarte, 

conclui-se que, por ser uma medida de antecipação dos efeitos da 

sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só deve ser 

deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito pleiteado. A 

não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos pela lei 

inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se verifica no 

caso dos autos. Ademais, não há qualquer comprovação nos autos de 

que a parte autora se encontra incapacitada para continuar laborando, 

não sendo necessária a tutela jurisdicional de urgência, uma vez que não 

resta caracterizada a ameaça ou lesão ao direito. Do exposto, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em observância as especificidades da 

causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar 

audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002316-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH (ADVOGADO(A))

JOSE PEDRO SCHUMANN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a 

contestação apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002320-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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DANIELE DE MELO BAISE BARTH (ADVOGADO(A))

EUSANIRA DE JESUS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a 

contestação apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107338 Nr: 10334-39.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI GUOLLO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DAVI GUOLLO - ME, CNPJ: 

01821130000239. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para querendo impugnar a execução no prazo de 30 

(trinta) dias.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Certifique-se eventual decurso de 

prazo, adotando-se as providências necessárias ao normal 

prosseguimento do feito.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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 04 de julho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120978 Nr: 9930-51.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA FRIGERI STATZMANN-ME, MÁRCIA FRIGERI 

STATZMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISIS SUERLEY PERNOMIAN - 

OAB:7.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MÁRCIA FRIGERI STATZMANN-ME, 

CNPJ: 70522420000113, Inscrição Estadual: 13.147.656-4 e atualmente em 

local incerto e não sabido MÁRCIA FRIGERI STATZMANN, CNPJ: 

71460594991, Inscrição Estadual: 12 R-2543701. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto ou não sabido, para querendo impugnar a execução no prazo de 

30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Certifique-se eventual decurso de 

prazo, adotando-se as providências necessárias ao normal 

prosseguimento do feito.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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 04 de julho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134104 Nr: 7514-76.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, AGRI BOA INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AGRI BOA INSUMOS AGRICOLAS LTDA, 

CNPJ: 04627326000102, Inscrição Estadual: 13.203.441-7. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para querendo impugnar a execução no prazo de 30 

(trinta) dias.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Certifique-se eventual decurso de 

prazo, adotando-se as providências necessárias ao normal 

prosseguimento do feito.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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 06 de julho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88569 Nr: 133-22.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL DE PAULA MARREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IZABEL DE PAULA MARREIRO, Cpf: 

47398906153, Rg: 3791544-01, Filiação: Adelaide Pereira Leite de Paula* e 

Jose de Paula Filho, data de nascimento: 04/04/1959, brasileiro(a), natural 

de Marumbi-PR, Telefone 66 9912-0839. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO dos executados (as), acima qualificados, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, opor embargos, 

a penhora “on line” realizada as fls. 63, no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), no prazo legal.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Estando 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 REQUERIDA, 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 
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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.Não obstante se o bloqueio restar IRRISÓRIO, proceda-se ao 

imediato DESBLOQUEIO, juntando o comprovante nos autos. Acaso, 

EVENTUALMENTE, existam exequentes CITADOS POR EDITAL, fica desde 

já NOMEADO O REPRESENTANTE DO NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS 

da UNIC, devendo, acaso não habilitado procurador particular, receber 

vista dos Autos para as manifestações supracitadas.Por fim, CASO 

FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O 

EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 

dias.Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça 

efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC).Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

ou acaso não localizados, nos termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/80, 

suspendo o feito pelo prazo de 01 ano, devendo ser a autora intimada.Não 

havendo manifestação/indicação de bens penhoráveis no prazo de 

suspensão, determino o arquivamento dos autos, CIENTIFICANDO O 

AUTOR, os quais poderão ser desarquivados a qualquer tempo, nos 

termos do §§2º e 3º do art. 40 da LEF.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, Ana Caroline Portilho 

Dutra, digitei.

Sorriso, 10 de julho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96061 Nr: 7988-52.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HILTON DE ALMEIDA JERÔNIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, CARLA ANDREA CALEGARO - OAB:17769 B, 

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, SAMUEL DE CAMPOS 

PONTES - OAB:12614-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ HILTON DE ALMEIDA JERÔNIMO, 

Cpf: 03161718402, Rg: 1.939.822, Filiação: Joeilton Luiz Jerônimo e Maria 

José de Almeida Jerônimo, data de nascimento: 01/05/1980, brasileiro(a), 

natural de Campina Grande-PB, casado(a), técnico em telecomunicações. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO dos executados (as), acima qualificados, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, opor embargos, 

a penhora “on line” realizada as fls. 66, no valor de R$ 537,02 (quinhentos 

trinta e sete reais e dois centavos), no prazo legal.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Estando 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 REQUERIDA, 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.Não obstante se o bloqueio restar IRRISÓRIO, proceda-se ao 

imediato DESBLOQUEIO, juntando o comprovante nos autos. Acaso, 

EVENTUALMENTE, existam exequentes CITADOS POR EDITAL, fica desde 

já NOMEADO O REPRESENTANTE DO NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS 

da UNIC, devendo, acaso não habilitado procurador particular, receber 

vista dos Autos para as manifestações supracitadas.Por fim, CASO 

FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O 

EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 

dias.Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça 

efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC).Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

ou acaso não localizados, nos termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/80, 

suspendo o feito pelo prazo de 01 ano, devendo ser a autora intimada.Não 

havendo manifestação/indicação de bens penhoráveis no prazo de 

suspensão, determino o arquivamento dos autos, CIENTIFICANDO O 

AUTOR, os quais poderão ser desarquivados a qualquer tempo, nos 

termos do §§2º e 3º do art. 40 da LEF.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, Ana Caroline Portilho 

Dutra, digitei.

Sorriso, 10 de julho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57582 Nr: 6555-18.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORFIRIO COHEN VILLAS BOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, CARLA ANDREA CALEGARO - OAB:17769 B, 

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, RAFAEL ESTEVES 

STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PORFIRIO COHEN VILLAS BOA, Cpf: 

79838065153, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO dos executados (as), acima qualificados, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, opor embargos, 

a penhora “on line” realizada as fls. 99, no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), no prazo legal.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Estando 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 REQUERIDA, 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 
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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.Não obstante se o bloqueio restar IRRISÓRIO, proceda-se ao 

imediato DESBLOQUEIO, juntando o comprovante nos autos. Acaso, 

EVENTUALMENTE, existam exequentes CITADOS POR EDITAL, fica desde 

já NOMEADO O REPRESENTANTE DO NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS 

da UNIC, devendo, acaso não habilitado procurador particular, receber 

vista dos Autos para as manifestações supracitadas.Por fim, CASO 

FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O 

EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 

dias.Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça 

efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC).Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

ou acaso não localizados, nos termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/80, 

suspendo o feito pelo prazo de 01 ano, devendo ser a autora intimada.Não 

havendo manifestação/indicação de bens penhoráveis no prazo de 

suspensão, determino o arquivamento dos autos, CIENTIFICANDO O 

AUTOR, os quais poderão ser desarquivados a qualquer tempo, nos 

termos do §§2º e 3º do art. 40 da LEF.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, Ana Caroline Portilho 

Dutra, digitei.

Sorriso, 10 de julho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57932 Nr: 6681-68.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA MARTA SALVADOR PRIGOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TEREZINHA MARTA SALVADOR 

PRIGOL, Cpf: 42103207149, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO dos executados (as), acima qualificados, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, opor embargos, 

a penhora “on line” realizada as fls. 58, no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), no prazo legal.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Estando 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 REQUERIDA, 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.Não obstante se o bloqueio restar IRRISÓRIO, proceda-se ao 

imediato DESBLOQUEIO, juntando o comprovante nos autos. Acaso, 

EVENTUALMENTE, existam exequentes CITADOS POR EDITAL, fica desde 

já NOMEADO O REPRESENTANTE DO NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS 

da UNIC, devendo, acaso não habilitado procurador particular, receber 

vista dos Autos para as manifestações supracitadas.Por fim, CASO 

FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O 

EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 

dias.Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça 

efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC).Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

ou acaso não localizados, nos termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/80, 

suspendo o feito pelo prazo de 01 ano, devendo ser a autora intimada.Não 

havendo manifestação/indicação de bens penhoráveis no prazo de 

suspensão, determino o arquivamento dos autos, CIENTIFICANDO O 

AUTOR, os quais poderão ser desarquivados a qualquer tempo, nos 

termos do §§2º e 3º do art. 40 da LEF.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, Ana Caroline Portilho 

Dutra, digitei.

Sorriso, 10 de julho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88424 Nr: 7932-53.2011.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAURO MULLER, Cpf: 56012101015, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO dos executados (as), acima qualificados, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, opor embargos, 

a penhora “on line” realizada as fls. 72, no valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), no prazo legal.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Estando 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 
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BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, 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.Não obstante se o bloqueio restar IRRISÓRIO, proceda-se ao 

imediato DESBLOQUEIO, juntando o comprovante nos autos. Acaso, 

EVENTUALMENTE, existam exequentes CITADOS POR EDITAL, fica desde 

já NOMEADO O REPRESENTANTE DO NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS 

da UNIC, devendo, acaso não habilitado procurador particular, receber 

vista dos Autos para as manifestações supracitadas.Por fim, CASO 

FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O 

EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 

dias.Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça 

efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC).Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

ou acaso não localizados, nos termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/80, 

suspendo o feito pelo prazo de 01 ano, devendo ser a autora intimada.Não 

havendo manifestação/indicação de bens penhoráveis no prazo de 

suspensão, determino o arquivamento dos autos, CIENTIFICANDO O 

AUTOR, os quais poderão ser desarquivados a qualquer tempo, nos 

termos do §§2º e 3º do art. 40 da LEF.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, Ana Caroline Portilho 

Dutra, digitei.

Sorriso, 10 de julho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98874 Nr: 1470-12.2013.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBRON VIDRAÇARIA LTDA, GELSON PAULO 

LORENZI, LUCIANA LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GELSON PAULO LORENZI, Cpf: 

54969689920, brasileiro(a), comerciante e atualmente em local incerto e 

não sabido LUCIANA LODI, Cpf: 41128494191, brasileiro(a), separado(a) 

judicialmente, manicure. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO dos executados (as), acima qualificados, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, opor embargos, 

a penhora “on line” realizada via BACENJUD, no prazo legal.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Estando 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, aliado ao fato 

de que o NCPC admitiu a providência ora determinada “sem dar ciência 

prévia ao executado”, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO EXECUTADO, nos termos do art. 854, 

caput, do NCPC.Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DO REQUERIDO, 

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.CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, 

DEFIRO o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS via sistema RENAJUD.Não 

obstante, a consulta restou FRUSTRADA pela NÃO LOCALIZAÇÃO DE 

VEÍCULO em nome do executado (comprovante anexo).Nesta hipótese, 

MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, no prazo de 30 dias, INDICANDO BENS 

PENHORÁVEIS.Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC).Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

ou acaso não localizados, nos termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/80, 

SUSPENDO O FEITO pelo prazo de 01 ano, devendo ser a autora 

intimada.Não havendo manifestação/indicação de bens penhoráveis no 

prazo de suspensão, determino o ARQUIVAMENTO dos autos, 

CIENTIFICANDO O AUTOR, os quais poderão ser desarquivados a 

qualquer tempo, nos termos do §§2º e 3º do art. 40 da LEF.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, Ana Caroline Portilho 

Dutra, digitei.

Sorriso, 12 de julho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80762 Nr: 6005-86.2010.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVEL PRODUTOS QUIMICOS LTDA, JOSE 

IRINEU MENDES DE SOUZA, ZELIA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NOVEL PRODUTOS QUIMICOS LTDA, 

CNPJ: 01071369000158, atualmente em local incerto e não sabido JOSE 

IRINEU MENDES DE SOUZA, Cpf: 04805332883, brasileiro(a), Telefone 41 

3552-7168 e atualmente em local incerto e não sabido ZELIA MARIA DE 

OLIVEIRA SOUZA, Cpf: 03770726804, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 
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atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/09/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de NOVEL 

PRODUTOS QUIMICOS LTDA, JOSE IRINEU MENDES DE SOUZAE OUTROS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO 

FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

200912426/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 1.522,64 - Valor Atualizado: R$ 1.522,64 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Certifique-se o decurso do prazo 

para cumprimento do mandado expedido nos autos.Caso positivo, 

solicite-se a IMEDIATA devolução do mandado, DEVIDAMENTE 

CUMPRIDO.Após, com a juntada, proceda-se com o andamento regular do 

feito.Às providências.

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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 12 de julho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96119 Nr: 8047-40.2012.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON QUEVEDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELTON QUEVEDO DOS SANTOS, Cpf: 

03658167955, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos etc.Considerando que foi satisfeita a obrigação, 

conforme demonstrado às fls. 55-58, julgo e declaro extinto o presente 

processo nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil.Custas, pelo executado.Comprovado o pagamento dos honorários 

advocatícios à fl. 57.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.

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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 12 de julho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135400 Nr: 8186-84.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO MOTOS LTDA ME, LISIANE DE 

FATIMA SONTAG SOCCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GETULIO MOTOS LTDA ME, CNPJ: 

09471307000145 e atualmente em local incerto e não sabido LISIANE DE 

FATIMA SONTAG SOCCA, Cpf: 64304400100, Rg: 4188358, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de GETULIO 

MOTOS LTDA ME e LISIANE DE FATIMA SONTAG SOCCA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 11961/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 23.161,33 - Valor Atualizado: R$ 23.161,33 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Certifique-se o decurso do prazo 

para cumprimento do mandado expedido nos autos.Caso positivo, 

solicite-se a IMEDIATA devolução do mandado, DEVIDAMENTE 

CUMPRIDO.Após, com a juntada, proceda-se com o andamento regular do 

feito.Às providências.

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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 12 de julho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80725 Nr: 5972-96.2010.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMPAIO MACHADO & MACHADO LTDA - ME, 

ROSANE TEREZINHA CAVALHEIRO MACHADO, EDNALDO PIMENTEL DA 

SILVA, GIOVANE SAMPAIO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SAMPAIO MACHADO & MACHADO LTDA 

- ME, CNPJ: 07135507000100, atualmente em local incerto e não sabido 

ROSANE TEREZINHA CAVALHEIRO MACHADO, Cpf: 72597356000, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido EDNALDO PIMENTEL 

DA SILVA, Cpf: 02199438422, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido GIOVANE SAMPAIO MACHADO, Cpf: 64735060049, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/06/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de SAMPAIO 

MACHADO & MACHADO LTDA - ME, ROSANE TEREZINHA CAVALHEIRO 

MACHADOE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 
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de EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 20101514/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 5.692,92 - Valor Atualizado: R$ 5.692,92 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Certifique-se o decurso do prazo 

para devolução da carta precatória expedida nos autos.Decorrido o prazo, 

solicite-se a IMEDIATA DEVOLUÇÃO da missiva devidamente 

CUMPRIDA.Após, proceda-se com o regular andamento do feito.Às 

providências.

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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 12 de julho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80980 Nr: 6118-40.2010.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRIOLLI & CIA LTDA ME, CLÁUDIA DUARTE 

PEREIRA ANDRIOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDRIOLLI & CIA LTDA ME, CNPJ: 

37442431000118 e atualmente em local incerto e não sabido CLÁUDIA 

DUARTE PEREIRA ANDRIOLLI, Cpf: 53185064100, Rg: 823.053, Filiação: 

Francisco de Assis Pereira e Irany Maria Duarte Pereira, data de 

nascimento: 04/05/1972, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 28/09/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de 

ANDRIOLLI & CIA LTDA ME e CLÁUDIA DUARTE PEREIRA ANDRIOLLI, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5968/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/11/2009

 - Valor Total: R$ 7.808,75 - Valor Atualizado: R$ 7.808,75 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Certifique-se o decurso do prazo 

para cumprimento do mandado expedido nos autos.Caso positivo, 

solicite-se a IMEDIATA devolução do mandado, DEVIDAMENTE 

CUMPRIDO.Após, com a juntada, proceda-se com o andamento regular do 

feito.Às providências.

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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 12 de julho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80707 Nr: 5956-45.2010.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STADLER & TIBES LTDA, EBER ELIAS 

STADLER, FABIO RICARDO TIBES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): STADLER & TIBES LTDA, CNPJ: 

05336521000138, atualmente em local incerto e não sabido EBER ELIAS 

STADLER, Cpf: 49855662920, Rg: 3.899.007-1, Filiação: Ias Stadler e de 

Eny Stadler*, data de nascimento: 17/02/1965, brasileiro(a), natural de 

Guarapuava-PR e atualmente em local incerto e não sabido FABIO 

RICARDO TIBES, Cpf: 02955518956, brasileiro(a), casado(a), técnico de 

informática. 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: 14/06/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de STADLER 

& TIBES LTDA, EBER ELIAS STADLERE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 13125/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/01/2010

 - Valor Total: R$ 1.095,33 - Valor Atualizado: R$ 1.095,33 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Manifeste-se a parte autora o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias.Às providências.

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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 12 de julho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91165 Nr: 2963-58.2012.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. PEÇAS PARA VEICULOS LTDA - ME, 

MARCOS ROGÉRIO SANTI, NELCI IRINEU LAUERMANN (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J. M. PEÇAS PARA VEICULOS LTDA - ME, 

CNPJ: 05597699000132, atualmente em local incerto e não sabido 

MARCOS ROGÉRIO SANTI, Cpf: 64408531049, Filiação: Darci José Santi e 

Marieta Blass Santi e atualmente em local incerto e não sabido NELCI 

IRINEU LAUERMANN (ESPÓLIO), Cpf: 33367736953, Rg: 11665354, 

Filiação: Egidio Alberto Lauermann e Cilda Otte Lauermann, data de 

nascimento: 04/07/1954, casado(a), comerciante. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 
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o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 20/04/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de J. M. 

PEÇAS PARA VEICULOS LTDA - ME, MARCOS ROGÉRIO SANTIE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 1211/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 08/03/2012

 - Valor Total: R$ 1.813,26 - Valor Atualizado: R$ 1.813,26 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Manifeste-se a parte autora o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias.Às providências.

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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 12 de julho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95265 Nr: 7101-68.2012.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO PARZIANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCO AURÉLIO PARZIANELLO, Cpf: 

33175900097, Rg: 801516097, Filiação: Alcides Juraci Parzianello e Eli 

Mercedes Gheller, brasileiro(a), casado(a), agropecuarista. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 28/09/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de MARCO 

AURÉLIO PARZIANELLO, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 20120400/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/09/2012

 - Valor Total: R$ 43.045,29 - Valor Atualizado: R$ 43.045,29 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Manifeste-se a parte autora o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias.Às providências.

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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 12 de julho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136853 Nr: 8977-53.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES E DA SILVA LTDA - ME, ANA 

PAULA BEZERRA DOS SANTOS GUIMARÃES, MARIA FERREIRA 

GUIMARÃES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GUIMARÃES E DA SILVA LTDA - ME, 

CNPJ: 03213272000168, atualmente em local incerto e não sabido ANA 

PAULA BEZERRA DOS SANTOS GUIMARÃES, Cpf: 88958205172, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido MARIA FERREIRA 

GUIMARÃES DA SILVA, Cpf: 36335061104, brasileiro(a), viuvo(a), 

microempresária. 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: 01/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de 

GUIMARÃES E DA SILVA LTDA - ME, ANA PAULA BEZERRA DOS 

SANTOS GUIMARÃESE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3792/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 22/05/2014

 - Valor Total: R$ 46.467,53 - Valor Atualizado: R$ 46.467,53 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Cite-se/intime-se, conforme 

requerido no petitório retro, registrando que o eventual mandado deverá 

ser cumprido independente de recolhimento de diligência, nos termos da 

decisão prolatada nos autos de Suspensão de Segurança nº. 2899-MT.Às 

providências.

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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 12 de julho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121952 Nr: 10081-17.2014.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBEM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 

EPP, FABIO LUIS SCATOLIN, ANDERSON OBEM DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIO LUIS SCATOLIN, Cpf: 

12954297808, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/11/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de OBEM 

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP, FABIO LUIS SCATOLINE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 1459/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 352.910,20 - Valor Atualizado: R$ 352.910,19 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Manifeste-se a parte autora o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias.Às providências.

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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 12 de julho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135116 Nr: 8025-74.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UTI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA LTDA, ANA DELAZARI, MARCELO PALLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): UTI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA LTDA, CNPJ: 02679762000191, atualmente em local incerto 

e não sabido ANA DELAZARI, Cpf: 07856479884, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido MARCELO PALLA, Cpf: 

64061485920, brasileiro(a), separado(a) judicialmente, técnico em 

informática, Telefone 3544-4329. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de UTI 

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, ANA DELAZARIE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 201474584/2014.

 - Valor Total: R$ 12.153,32 - Valor Atualizado: R$ 12.153,32 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Intime-se/cite-se a parte 

executada, por edital.Após, proceda-se com o regular prosseguimento do 

feito.Às providências.

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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 12 de julho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56095 Nr: 6243-42.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUSPENSÃO AUTO PEÇAS LTDA - ME, 

ARIOVALDO CANDIDO DA SILVA, ESMERALDA MARCOLINO VALIN, 

DARCI BOEIRA VALIN, THAIS MAYARA VALIN, ADRIANA URIAS 

ALEXANDRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARIOVALDO CANDIDO DA SILVA, Cpf: 

76926281149, Rg: 95645-3*, Filiação: Celeci Maria da Silva e Alvadir 

Candido da Silva*, data de nascimento: 30/01/1975, brasileiro(a), natural 

de Franciscco Beltrao-PR, casado(a), comerciante, Telefone 66 9985 

5773, atualmente em local incerto e não sabido THAIS MAYARA VALIN, 

Cpf: 01847072186, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

ADRIANA URIAS ALEXANDRINO, Cpf: 25336478881, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido ESMERALDA MARCOLINO 

VALIN, Cpf: 45241490159, Rg: 1487058-4, Filiação: Zulmira Marcolino 

Pompei, natural de Maringa-PR, Telefone 9604 8488. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO dos executados(as), acima qualificados, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, opor embargos, 

a penhora "on line" dos valores contritos, penhorados via BACENJUD, bem 

como dos Veículos penhorados via RENAJUD, no prazo legal.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Expeça-se o competente AR ou 

mandado respectivo.Após, proceda-se com o necessário ao andamento 

do feito.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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 13 de julho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80771 Nr: 6013-63.2010.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIROL COMÉRCIO DE PEÇAS E INSUMOS 

AGRÍCOLAS LTDA, EVERALDO ANTONIO NICOLLI, ADILSON NOGUEIRA 

DOS SANTOS, PAULO NUNES SANTOS PEREIRA, ADRIANO MARQUES DE 

GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGRIROL COMÉRCIO DE PEÇAS E 

INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, CNPJ: 06005278000138 e atualmente em 

local incerto e não sabido ADILSON NOGUEIRA DOS SANTOS, Cpf: 

55187315153, Rg: 8971196, brasileiro(a), Telefone 66-9955-4621. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 13/10/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de AGRIROL 

COMÉRCIO DE PEÇAS E INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, EVERALDO 

ANTONIO NICOLLIE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 8060/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 6.300,16 - Valor Atualizado: R$ 6.300,16 - Valor 

Honorários: R$ 0,00
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Despacho/Decisão: Vistos etc.Ressai dos autos pedido do Estado de Mato 

Grosso do cumprimento do mandado independentemente do pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, ante decisão da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso.Tenho que razão assiste o exequente, uma vez, 

que conforme disposto não §2°, da Lei 10334/2015- MT, a qual alterou o § 

41, da Lei 8814/2008, os Oficiais de Justiça farão jus a verba indenizatória 

a fim de cumprimento dos mandados requeridos pela Fazenda Pública 

Estadual, Ministério Público e beneficiários da assistência judiciária 

gratuita.Vejamos:LEI Nº 10.334, DE 26 DE OUTUBRO DE 2015:Art. 2º Fica 

alterado o Parágrafo único do Art. 41 da Lei nº 8.814, de 15 de janeiro de 

2008, alterado pela Lei nº 10.255/2014, passando a vigorar com a 

seguinte redação:“Art. 41(...) Parágrafo único Os servidores efetivos no 

cargo de Oficial de Justiça farão jus à Verba Indenizatória para 

Cumprimento de Mandados da Justiça Gratuita, no valor de R$3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), devida de forma antecipada, até o 10º 

(décimo) dia útil de cada mês.”Ademais, o tema já foi objeto de deliberação 

pela Corregedoria Geral da Justiça/MT, que assim manifestou:“Destaco, 

enfim, que recentemente o Tribunal Pleno majorou o valor da referida 

verba paga aos Oficiais de Justiça a fim de atender os Mandados de 

Justiça Gratuita (julho de 2014 – R$3.500,00).Assim, verifica-se que a 

verba indenizatória instituída pela Lei n. 10.138/2014, igualmente 

destina-se as despesas de deslocamento dos Meirinhos nos processos 

que envolvem a Fazenda Pública (grifei), conforme determinado pelo 

Conselho Nacional de Justiça”.Do mesmo modo, o Presidente do Tribunal 

de Justiça no pedido de providências n. 79/2015, concernente aos 

procedimentos para pagamento de indenização de transporte devida aos 

Oficiais de Justiça e avaliadores pela Fazenda Pública Estadual, fez 

consignar que:“A Corregedoria-Geral da Justiça expôs que a verba 

indenizatória instituída pela Lei n. 10.138/2014, destina-se também a cobrir 

as despesas de deslocamento dos meirinhos nos processos que 

envolvem a Fazenda Pública (grifei), conforme determinado pelo Conselho 

Nacional de Justiça”.Corroborando com as deliberações acima, está o 

artigo 460, § 2º, da CNGC, que assim dispõe:“Art. 460. Ficam isentos de 

Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas 

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º,parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM.§ 2º As despesas com diligências dos 

Oficiais de Justiça, correios e fotocópias serão suportadas pela Fazenda 

Pública Federal e Municipal [não a Estadual] (grifei), por não constituírem 

custas ou emolumentos”.Assim, desentranhe-se/expeça-se o mandado 

para cumprimento da diligência pelo Oficial de Justiça, independentemente 

de pagamento de diligência.Após, intime-se o exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 dias.Intime-se.Às 

providências.Sorriso/MT,01 de março de 2017.Érico de Almeida DuarteJuiz 

de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 13 de julho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58523 Nr: 6917-20.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR POLI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - 

OAB:9 546-A-MT, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - OAB:12979/MT, 

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDEMIR POLI - ME, CNPJ: 

02791215000101. 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: 17/12/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE SORRISO -MT em face de CLAUDEMIR POLI - ME, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1856/2004, 

787962/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 870,00 - Valor Atualizado: R$ 870,00 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Considerando as que as 

tentativas de citar o executado (pessoa física) restaram infrutíferas, 

proceda-se com a citação por edital, conforme requerido, nos termos do 

art. 8°, inciso IV, da LEF.Cumpra-se.Às providências.

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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 13 de julho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58595 Nr: 6955-32.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON CAVALCANTE DE SOUZA JR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADELSON CAVALCANTE DE SOUZA JR, 

CNPJ: 00239704000111. 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: 18/12/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE SORRISO -MT em face de ADELSON CAVALCANTE DE 

SOUZA JR, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 787480/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 696,00 - Valor Atualizado: R$ 696,00 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Tendo em vista que a busca de endereço da parte 

executada via Bacenjud restou infrutífera, DEFIRO tão somente a busca de 

endereço da parte executada via Infojud, uma vez que o sistema Renajud 

não alcança busca de endereço.Restando frutífera a localização da parte 

executada, expeça-se AR para citação.Caso negativa a busca, dê-se 

vistas ao exequente para que requeira o que entender de direito, no prazo 

de 05 dias.Cumpra-se.Sorriso/MT, 21 de Outubro de 2014.

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, Daniela Cristina 
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Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 16 de julho de 2018

Sueli Riffel Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137141 Nr: 9200-06.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CILAINE APARECIDA SEMPREBOM ME, CILAINE 

APARECIDA SEMPREBOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CILAINE APARECIDA SEMPREBOM ME, 

CNPJ: 05783478000159 e atualmente em local incerto e não sabido 

CILAINE APARECIDA SEMPREBOM, Cpf: 90003659100, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de CILAINE 

APARECIDA SEMPREBOM ME e CILAINE APARECIDA SEMPREBOM, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de @NaturezaDivida, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 10535/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 9.774,21 - Valor Atualizado: R$ 9.774,21 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Ressai dos autos pedido do Estado de Mato 

Grosso do cumprimento do mandado independentemente do pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, ante decisão da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso.Tenho que razão assiste o exequente, uma vez, 

que conforme disposto não §2°, da Lei 10334/2015- MT, a qual alterou o § 

41, da Lei 8814/2008, os Oficiais de Justiça farão jus a verba indenizatória 

a fim de cumprimento dos mandados requeridos pela Fazenda Pública 

Estadual, Ministério Público e beneficiários da assistência judiciária 

gratuita.Vejamos:LEI Nº 10.334, DE 26 DE OUTUBRO DE 2015:Art. 2º Fica 

alterado o Parágrafo único do Art. 41 da Lei nº 8.814, de 15 de janeiro de 

2008, alterado pela Lei nº 10.255/2014, passando a vigorar com a 

seguinte redação: “Art. 41(...) Parágrafo único Os servidores efetivos no 

cargo de Oficial de Justiça farão jus à Verba Indenizatória para 

Cumprimento de Mandados da Justiça Gratuita, no valor de R$3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), devida de forma antecipada, até o 10º 

(décimo) dia útil de cada mês.”Ademais, o tema já foi objeto de deliberação 

pela Corregedoria Geral da Justiça/MT, que assim manifestou:“Destaco, 

enfim, que recentemente o Tribunal Pleno majorou o valor da referida 

verba paga aos Oficiais de Justiça a fim de atender os Mandados de 

Justiça Gratuita (julho de 2014 – R$3.500,00).Assim, verifica-se que a 

verba indenizatória instituída pela Lei n. 10.138/2014, igualmente 

destina-se as despesas de deslocamento dos Meirinhos nos processos 

que envolvem a Fazenda Pública (grifei), conforme determinado pelo 

Conselho Nacional de Justiça”.Do mesmo modo, o Presidente do Tribunal 

de Justiça no pedido de providências n. 79/2015, concernente aos 

procedimentos para pagamento de indenização de transporte devida aos 

Oficiais de Justiça e avaliadores pela Fazenda Pública Estadual, fez 

consignar que:“A Corregedoria-Geral da Justiça expôs que a verba 

indenizatória instituída pela Lei n. 10.138/2014, destina-se também a cobrir 

as despesas de deslocamento dos meirinhos nos processos que 

envolvem a Fazenda Pública (grifei), conforme determinado pelo Conselho 

Nacional de Justiça”.Corroborando com as deliberações acima, está o 

artigo 460, § 2º, da CNGC, que assim dispõe:“Art. 460. Ficam isentos de 

Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas 

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º,parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM.§ 2º As despesas com diligências dos 

Oficiais de Justiça, correios e fotocópias serão suportadas pela Fazenda 

Pública Federal e Municipal [não a Estadual] (grifei), por não constituírem 

custas ou emolumentos”.Assim, desentranhe-se/expeça-se o mandado 

para cumprimento da diligência pelo Oficial de Justiça, independentemente 

de pagamento de diligência.Após, intime-se o exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 dias.Intime-se.Às providências.

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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 16 de julho de 2018

Sueli Riffel Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136859 Nr: 8983-60.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A L SMANIOTTO E TRINDADE LTDA, ANDREIA 

NUNES DA TRINDADE, AMILTON LUIZ SMANIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): A L SMANIOTTO E TRINDADE LTDA, 

CNPJ: 05529613000134 e atualmente em local incerto e não sabido 

ANDREIA NUNES DA TRINDADE, Cpf: 91883768187, brasileiro(a), 

casado(a), comerciante/ paiol mat. para construção. 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: 01/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de A L 

SMANIOTTO E TRINDADE LTDA, ANDREIA NUNES DA TRINDADEE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 1057/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 305.353,30 - Valor Atualizado: R$ 305.353,25 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Ressai dos autos pedido do Estado de Mato 

Grosso do cumprimento do mandado independentemente do pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, ante decisão da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso.Tenho que razão assiste o exequente, uma vez, 

que conforme disposto não §2°, da Lei 10334/2015- MT, a qual alterou o § 

41, da Lei 8814/2008, os Oficiais de Justiça farão jus a verba indenizatória 

a fim de cumprimento dos mandados requeridos pela Fazenda Pública 

Estadual, Ministério Público e beneficiários da assistência judiciária 

gratuita.Vejamos:LEI Nº 10.334, DE 26 DE OUTUBRO DE 2015:Art. 2º Fica 

alterado o Parágrafo único do Art. 41 da Lei nº 8.814, de 15 de janeiro de 

2008, alterado pela Lei nº 10.255/2014, passando a vigorar com a 

seguinte redação: “Art. 41(...) Parágrafo único Os servidores efetivos no 

cargo de Oficial de Justiça farão jus à Verba Indenizatória para 

Cumprimento de Mandados da Justiça Gratuita, no valor de R$3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), devida de forma antecipada, até o 10º 

(décimo) dia útil de cada mês.”Ademais, o tema já foi objeto de deliberação 

pela Corregedoria Geral da Justiça/MT, que assim manifestou:“Destaco, 

enfim, que recentemente o Tribunal Pleno majorou o valor da referida 

verba paga aos Oficiais de Justiça a fim de atender os Mandados de 

Justiça Gratuita (julho de 2014 – R$3.500,00).Assim, verifica-se que a 
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verba indenizatória instituída pela Lei n. 10.138/2014, igualmente 

destina-se as despesas de deslocamento dos Meirinhos nos processos 

que envolvem a Fazenda Pública (grifei), conforme determinado pelo 

Conselho Nacional de Justiça”.Do mesmo modo, o Presidente do Tribunal 

de Justiça no pedido de providências n. 79/2015, concernente aos 

procedimentos para pagamento de indenização de transporte devida aos 

Oficiais de Justiça e avaliadores pela Fazenda Pública Estadual, fez 

consignar que:“A Corregedoria-Geral da Justiça expôs que a verba 

indenizatória instituída pela Lei n. 10.138/2014, destina-se também a cobrir 

as despesas de deslocamento dos meirinhos nos processos que 

envolvem a Fazenda Pública (grifei), conforme determinado pelo Conselho 

Nacional de Justiça”.Corroborando com as deliberações acima, está o 

artigo 460, § 2º, da CNGC, que assim dispõe:“Art. 460. Ficam isentos de 

Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas 

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º,parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM.§ 2º As despesas com diligências dos 

Oficiais de Justiça, correios e fotocópias serão suportadas pela Fazenda 

Pública Federal e Municipal [não a Estadual] (grifei), por não constituírem 

custas ou emolumentos”.Assim, desentranhe-se/expeça-se o mandado 

para cumprimento da diligência pelo Oficial de Justiça, independentemente 

de pagamento de diligência.Após, intime-se o exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 dias.Intime-se.Às providências.

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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 16 de julho de 2018

Sueli Riffel Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135065 Nr: 7989-32.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMAVE MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA EPP, DAVID DE OLIVEIRA, LANDER PIAZZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GUIMAVE MAQUINAS E INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA EPP, CNPJ: 00935164000100, Inscrição Estadual: 

13.166.299-6, atualmente em local incerto e não sabido DAVID DE 

OLIVEIRA, Cpf: 62664646915, Rg: 1490974-0, brasileiro(a), solteiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido LANDER PIAZZA, Cpf: 

29877407191, Rg: 3.024.866.315. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de GUIMAVE 

MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA EPP, DAVID DE OLIVEIRAE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 2357/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 32.034,57 - Valor Atualizado: R$ 32.034,57 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Cite-se o Executado para pagar o débito, no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º da Lei nº 6.830/80), ou garantir a 

execução nomeando bens à penhora, observada a ordem prevista no 

artigo 9º da mesma Lei.O executado poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora.Não pago o débito nem garantida a execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor, procedendo-se desde logo a 

avaliação, devendo o valor constar no termo ou auto de penhora.Não 

sendo oferecido embargos ou se forem rejeitados, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em hasta pública. A hasta pública 

será precedida de publicação de edital, afixado no local de costume, na 

sede do juízo, e publicado em resumo uma só vez, na imprensa 

oficial.Concedo ao Oficial de Justiça as prerrogativas elencadas no § 2º 

do artigo 172 do Código de Processo Civil. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Sorriso/MT, 14 de Janeiro de 2016.

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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 16 de julho de 2018

Sueli Riffel Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136708 Nr: 8875-31.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIBOA INSUMOS AGRICOLAS LTDA, 

LENOIR FERLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGRIBOA INSUMOS AGRICOLAS LTDA, 

CNPJ: 04627326000102 e atualmente em local incerto e não sabido LENOIR 

FERLIN, Cpf: 37921088520, brasileiro(a), casado(a), agricultor, Telefone 

(66) 9169.2069. 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: 30/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de AGRIBOA 

INSUMOS AGRICOLAS LTDA e LENOIR FERLIN, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6006/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 28.230,67 - Valor Atualizado: R$ 28.230,67 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Certifique-se o decurso do prazo 

para devolução da carta precatória expedida nos autos.Decorrido o prazo, 

solicite-se a IMEDIATA DEVOLUÇÃO da missiva devidamente 

CUMPRIDA.Após, proceda-se com o regular andamento do feito.Às 

providências.

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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 16 de julho de 2018

Sueli Riffel Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147768 Nr: 2854-05.2016.811.0040

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

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAR E MERCEARIA PARANA LTDA ME, NOEMI 

FERREIRA GONÇALVES PEDROSO, JORGE DOS SANTOS PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BAR E MERCEARIA PARANA LTDA ME, 

CNPJ: 06176199000190, atualmente em local incerto e não sabido NOEMI 

FERREIRA GONÇALVES PEDROSO, Cpf: 02541484925, Rg: 7823703-1, 

Filiação: Dorvalino Ferreira Gonçalves e de Selma Cardoso, data de 

nascimento: 07/09/1969, brasileiro(a), natural de Perola D' Oeste-PR, 

Telefone 9973-3996 e atualmente em local incerto e não sabido JORGE 

DOS SANTOS PEDROSO, Cpf: 70384843972, Rg: 5.417.312-1, Filiação: 

João Maria Pedroso e de Rosalina dos Santos, data de nascimento: 

23/07/1970, brasileiro(a), natural de Santo Antonio do Sudoeste-, Telefone 

66-9637-7996. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/04/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de BAR E 

MERCEARIA PARANA LTDA ME, NOEMI FERREIRA GONÇALVES 

PEDROSOE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 13996/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 237.785,00 - Valor Atualizado: R$ 237.785,04 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Cite-se o Executado para pagar o débito, no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º da Lei nº 6.830/80), ou garantir a 

execução nomeando bens à penhora, observada a ordem prevista no 

artigo 9º da mesma Lei.O executado poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora.Não pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor, procedendo-se desde logo a 

avaliação, devendo o valor constar no termo ou auto de penhora.Não 

sendo oferecido embargos ou se forem rejeitados, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em hasta pública. A hasta pública 

será precedida de publicação de edital, afixado no local de costume, na 

sede do juízo, e publicado em resumo uma só vez, na imprensa 

oficial.Independentemente de autorização judicial, poderá o Oficial de 

Justiça utilizar-se das prerrogativas elencadas no § 2º do artigo 212 do 

Novo Código de Processo Civil. Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Sorriso/MT, 25 de maio de 2016.

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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 16 de julho de 2018

Sueli Riffel Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80769 Nr: 6012-78.2010.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANNYS COMÉRCIO DE VESTUÁRIO - ME, 

JULIANO LEMOS DUARTE, ELISANE ELIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELISANE ELIAS DOS SANTOS, Cpf: 

77583060125, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/09/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de NANNYS 

COMÉRCIO DE VESTUÁRIO - ME, JULIANO LEMOS DUARTEE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 9566/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 4.803,58 - Valor Atualizado: R$ 4.803,58 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Ressai dos autos pedido do Estado de Mato 

Grosso do cumprimento do mandado independentemente do pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, ante decisão da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso.Tenho que razão assiste o exequente, uma vez, 

que conforme disposto não §2°, da Lei 10334/2015- MT, a qual alterou o § 

41, da Lei 8814/2008, os Oficiais de Justiça farão jus a verba indenizatória 

a fim de cumprimento dos mandados requeridos pela Fazenda Pública 

Estadual, Ministério Público e beneficiários da assistência judiciária 

gratuita.Vejamos:LEI Nº 10.334, DE 26 DE OUTUBRO DE 2015:Art. 2º Fica 

alterado o Parágrafo único do Art. 41 da Lei nº 8.814, de 15 de janeiro de 

2008, alterado pela Lei nº 10.255/2014, passando a vigorar com a 

seguinte redação: “Art. 41(...) Parágrafo único Os servidores efetivos no 

cargo de Oficial de Justiça farão jus à Verba Indenizatória para 

Cumprimento de Mandados da Justiça Gratuita, no valor de R$3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), devida de forma antecipada, até o 10º 

(décimo) dia útil de cada mês.”Ademais, o tema já foi objeto de deliberação 

pela Corregedoria Geral da Justiça/MT, que assim manifestou:“Destaco, 

enfim, que recentemente o Tribunal Pleno majorou o valor da referida 

verba paga aos Oficiais de Justiça a fim de atender os Mandados de 

Justiça Gratuita (julho de 2014 – R$3.500,00).Assim, verifica-se que a 

verba indenizatória instituída pela Lei n. 10.138/2014, igualmente 

destina-se as despesas de deslocamento dos Meirinhos nos processos 

que envolvem a Fazenda Pública (grifei), conforme determinado pelo 

Conselho Nacional de Justiça”.Do mesmo modo, o Presidente do Tribunal 

de Justiça no pedido de providências n. 79/2015, concernente aos 

procedimentos para pagamento de indenização de transporte devida aos 

Oficiais de Justiça e avaliadores pela Fazenda Pública Estadual, fez 

consignar que:“A Corregedoria-Geral da Justiça expôs que a verba 

indenizatória instituída pela Lei n. 10.138/2014, destina-se também a cobrir 

as despesas de deslocamento dos meirinhos nos processos que 

envolvem a Fazenda Pública (grifei), conforme determinado pelo Conselho 

Nacional de Justiça”.Corroborando com as deliberações acima, está o 

artigo 460, § 2º, da CNGC, que assim dispõe:“Art. 460. Ficam isentos de 

Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas 

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º,parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM.§ 2º As despesas com diligências dos 

Oficiais de Justiça, correios e fotocópias serão suportadas pela Fazenda 

Pública Federal e Municipal [não a Estadual] (grifei), por não constituírem 

custas ou emolumentos”.Assim, desentranhe-se/expeça-se o mandado 

para cumprimento da diligência pelo Oficial de Justiça, independentemente 

de pagamento de diligência.Após, intime-se o exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 dias.Intime-se.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 16 de julho de 2018

Sueli Riffel Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137111 Nr: 9172-38.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJA DE ROUPAS FEITAS 40 GRAUS LTDA, 

APARECIDO DE PAULA, SUSI CRISTINA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LOJA DE ROUPAS FEITAS 40 GRAUS 

LTDA, atualmente em local incerto e não sabido APARECIDO DE PAULA, 

Cpf: 39363112187, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

SUSI CRISTINA DE PAULA, Rg: 1466640-5, Filiação: Aparecido de Paula e 

de Geni Ribeiro da Silva de Paula, data de nascimento: 21/05/1981, 

brasileiro(a), natural de Astorga-PR, Telefone 66-8402-8023. 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: 05/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de LOJA DE 

ROUPAS FEITAS 40 GRAUS LTDA, APARECIDO DE PAULAE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 10764/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 12.734,18 - Valor Atualizado: R$ 12.734,18 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos e etc.Cite-se, conforme requerido em fl. 

21.Após, manifeste-se o exequente, requerendo o quê de direito, no prazo 

de 15 dias.Às providências.

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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 18 de setembro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92292 Nr: 4231-50.2012.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO GROBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CESAR AUGUSTO GROBE, Cpf: 

79868991900, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Para querendo, opor embargos, a penhora "on line" realizada 

as fls. 69, no valor de R$ 14,91 , no prazo legal.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Expeça-se o competente AR ou 

mandado respectivo, sendo este, quanto ao Estado e União, 

independentemente de pagamento de diligência, diante da decisão 

proferida pelo STJ (autos n° 2017/01596645) que suspendeu os efeitos da 

medida liminar proferida no MS n° 1000783-02.2017.8.11.000.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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 04 de julho de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97596 Nr: 72-30.2013.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCATTO & CIA LTDA EPP, GIOVANA 

FRANCISCATTO, JOEL FRANCISCATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GIOVANA FRANCISCATTO, Cpf: 

56742630191, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de 

FRANCISCATTO & CIA LTDA EPP, GIOVANA FRANCISCATTOE OUTROS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO 

FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

2652/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 65.462,26 - Valor Atualizado: R$ 65.462,26 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro o pedido retro e suspendo o 

presente pelo prazo requerido, a contar do protocolo do 

requerimento.Após o transcurso do prazo acima, intime-se a parte 

exequente mediante vista e entrega dos autos, para requerer o que de 

direito, no prazo de 15 dias.Decorrido o prazo acima, sem manifestação 

das partes, determino o arquivamento dos autos, os quais poderão ser 

desarquivados a qualquer tempo, nos termos do §§2º e 3º do art. 40 da 

LEF.Às providências.

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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 01 de outubro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011379-68.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLACIR SIGNORINI (REQUERENTE)

EMANUELLE MANDU GAIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 8011379-68.2015.811.0040. 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, 
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impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar o Depósito Judicial, no ID nº 15341075, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000176-97.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DIAS QUINTANA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1000176-97.2016.811.0040. 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 14905695, 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010795-64.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

RECAPADORA DE PNEUS FLEX EIRELI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON DE JESUS ALVES GODOY (EXECUTADO)

ALEX BARBOZA ROCHA (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 8010795-64.2016.811.0040. 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 sobre os Depósitos Judiciais aportados nos autos, nos ID nº 

12645881; 13151360; 13622291; 14098132; 14883553; 15261488, 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: 1001035-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1001035-79.2017.8.11.0040. IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial aportados nos autos, no ID nº 

14902742, 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006400-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA FILHA (EXEQUENTE)

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: 

1006400-17.2017..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: 1000531-10.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS JANSSON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1000531-10.2016.8.11.0040. IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial aportados nos autos, no ID nº 

19443014, 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: 1004717-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE KISCHNER DALZOTTO (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1004717-42.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

interessada (advogado Exequente) para se manifestar sobre a 

correspondência devolvida encaminhada a parte Reclamada LUCIANA 

RODRIGUES DA SILVA, a fim de intimar da audiência, com a observação 

de “ENDEREÇO IRREGULAR, FALTA COMPLEMENTO”. Bem como sobre os 

rumos do feito. Sorriso/MT, 02 outubro de 2018.Elite Capitanio, Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010193-10.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho (ADVOGADO(A))

FRANCIELI APARECIDA DE MELLO (ADVOGADO(A))

THATIANE OLIVEIRA MATOS ZANON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D- Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

8010193-10.2015..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 
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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, 03 de outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000512-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS (ADVOGADO(A))

NATANAEL GOMES MEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YANA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

GILBERTO RONDON BORGES (ADVOGADO(A))

 

Proc. 1000512-33.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamada dos embargos de declaração opostos no ID. 

15093835, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sorriso/MT, 03 de outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004193-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

ANGELA RAFFAELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM 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 13:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001877-93.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS (ADVOGADO(A))

JOSE ALVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE SORRISO S.A. (EXECUTADO)

 

C E R T I D- Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

1001877-93.2016..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, 03 de outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005102-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

D.S.L FARMACIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1005102-87.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, IMPULSIONO estes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Sorriso/MT, 03 de outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004197-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APASI - CONCESSIONARIA DA EXPLORACAO DA RODOVIA MT-242/491 

COM EXTENSAO DE 83,8 KM LTDA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (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 14:00 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005962-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR DE ASSIS (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 23 de 

JANEIRO de 2019, às 14:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004203-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GIL SANTIAGO (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (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, 
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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 14:20 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: 1004204-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VALDEMIR DOS SANTOS ALEXANDRE (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 14:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004205-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DA SILVA DE BRITO (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 14:40 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: 1004206-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELISAMANDA BASSTSH DE OLIVEIRA (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 30 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: 1000084-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA TORREZAN SANCHES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

MAYSA FARIAS CEDRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000084-85.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ALESSANDRA TORREZAN 

SANCHES REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A., SAMSUNG 

ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Decido a lide, com dispensa do 

relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação proposta por 

ALESSANDRA TORREZAN SANCHES em face da CNOVA COMÉRCIO 

ELETRÔNICO S.A E SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA, 

alegando que adquiriu da primeira reclamada um Tablet da marca 

Samsung-Galaxy, TAB e 7 Wifi T11, no valor de R$562,66 (quinhentos e 

sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos) que seria entregue até 

o dia 25-6-2016. Contudo, informa que até a data da propositura da ação 

não recebeu a mercadoria, requerendo, dessa forma, a devolução do 

valor pago e a indenização por dano moral. A conciliação resultou 

infrutífera. A primeira reclamada, devidamente citada, sustenta a 

inexistência de ato ilícito por ela praticado, pedindo, assim, a 

improcedência da ação. Já a segunda reclamada, suscita a preliminar de 

ilegitimidade passiva e, no mérito a improcedência da açõ. 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. De início, passo a analisar a preliminar sustentada 

pela reclamada. Quanto à ilegitimidade passiva. Analisando os autos, 

verifica-se que a reclamada SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA 

LTDA é parte ilegítima para figurar no polo passivo desta ação. Isso 

porque o pedido de devolução do valor pago é decorrente do fato da 

primeira reclamada não ter entregue o produto adquirido pela reclamante. 

Assim sendo, a responsabilidade por questões atinentes a entrega do 

produto recai sobre a primeira reclamada, respondendo a segunda 

reclamada apenas pela perfeição do produto adquirido, qual seja, o tablet. 

No caso em tela, não há relato de vício do produto, cingindo-se a 

pretensão da reclamante apenas na ausência de entrega e à reparação 

dos danos morais daí decorrentes. Assim sendo, reconheço a ilegitimidade 

passiva da reclamada SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA 

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 às 

reclamadas, 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 

as reclamadas produzam todas as provas necessárias ao esclarecimento 

da demanda, sob as penas da lei. Quanto ao dano material. Desde logo, é 

de rigor também reconhecer a incidência do Código de Defesa do 

Consumidor ao presente caso, diante dos diversos efeitos daí 

decorrentes. Levando-se em conta o conceito de consumidor estampado 

no art. 2º do Código Consumeirista, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma, conclui-se que a Reclamada está 

sujeita às delimitações e implicações decorrentes das relações de 

consumo, posto que ofertou no mercado seus produtos, estando o 

reclamante na condição de destinatário final, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. 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. 

Por derradeiro, sobre a inversão do ônus da prova, desde logo cabe 

asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a 

evidente hipossuficiência da Reclamante, consumidor, em relação à 

Reclamada, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual nesta 

demanda, cujas provas ficam em poder da demandada, razão pela qual é 

de rigor a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

da Lei nº 8.078/90, a fim de que a Reclamada produza todas as provas 

necessárias ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. 

Portanto, observadas as regras previstas no Código de Defesa do 

Consumidor no que diz respeito à aplicação da teoria objetiva e a 

desnecessidade de prova do dano, conclui-se que o dever de indenizar 

surge quando é provado o defeito do serviço, o evento danoso (dano) e a 

relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano (nexo de 

causalidade). Dessa forma, somente a eventual culpa exclusiva do 

Reclamante ou de terceiro afastaria o direito à indenização que pleiteia, 

ônus que incumbia à Reclamada provar, a teor do que estabelece o art. 

373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC (Lei nº 8.078/90). No caso em tela, 

verifica-se que o dano e o nexo de causalidade encontram-se 

devidamente comprovados, pela nota fiscal n. 000.029.221 (id 4596292) e 

a reclamação junto ao PROCON (id 4596281, 4596283, 4596284, 4596286 

e 4596289) . Destarte, não restam dúvidas do dever da reclamada em 

devolver o valor pago ao reclamante, pois não há comprovação de que o 

produto foi efetivamente entregue, ônus que competia à reclamada. 

Quanto ao dano moral. No que tange aos danos morais, e sem 
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desconsiderar os fatos narrados na inicial, considero que a conduta da 

parte reclamada 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, que se assemelha mais a um eventual 

inadimplemento contratual. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto 

de sentença, no sentido de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, para tão-somente condenar a empresa requerida a pagar 

ao reclamante, o valor de R$562,66 (quinhentos e sessenta e dois reais e 

sessenta e seis centavos), a título de indenização pelos danos materiais, 

valor a ser corrigido, tratando-se de ilícito contratual, pelo INPC desde a 

data do ajuizamento, com incidência de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês, devidos desde a citação até o efetivo pagamento. 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. 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. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). 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, 

03 de julho de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação 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)

 

Processo: ~1005770-24.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 20 DE 

FEVEREIRO DE 2019 ÀS 08:10HORAS para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono 

cientificado de que deverá trazer a parte reclamante independente de sua 

intimação. Sorriso/MT, 03 de Outubro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011283-87.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLADISON ANDRE SCHIEVENIN (REQUERENTE)

CRISTIAN BARICHELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. PJEC 8011283-87.2014.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

exequente (advogado ) de que foi efetuado o bloqueio via sistema 

bacenjud, ID. 15318343, conforme decisão juntada no ID. 15181917, como 

da manifestação da parte executada ID. .15708414 Sorriso/MT, 18 de 

Setembro de 2018 Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004211-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAISOM RAMOS (REQUERENTE)

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITO BORTOLOMEDI (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 15:00 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: 1004214-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA CONCEICAO BEZERRA FILHO (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 15:20 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: 1000736-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

JANETE DUTRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (ADVOGADO(A))

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1000736-05.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

REQUERENTE: JANETE DUTRA RODRIGUES REQUERIDO: TRICARD 

SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA Trata-se 

de reclamação proposta por JANETE DUTRA RODRIGUES em face de 

TRICARD SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO 

LTDA, em que pretende: a) a declaração de inexistência de débito 

referente ao Contrato n. 6363754072013006, no valor de R$270,17 

(duzentos e setenta reais e dezessete centavos); e b) a condenação do 

banco reclamado a título de indenização por danos morais em valor a ser 

fixado por este Juízo. A parte reclamante sustenta que, a despeito de não 

ter realizado qualquer operação financeira com o banco reclamado, foi 

surpreendida com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção ao 
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crédito, referente a uma suposta dívida advinda proveniente do Contrato n. 

205237852, no valor de R$270,17 (duzentos e setenta reais e dezessete 

centavos), situação que lhe ocasionou danos morais. Devidamente citado, 

o banco reclamado apresentou contestação no Id. 11457099. Em síntese, 

argumenta a existência de relação jurídica, uma vez que a parte 

reclamante, mediante o estabelecimento DROGARIA NEBRASCA, 

localizado nesta cidade, contratou em 20-02-2017 os serviços de cartão 

de crédito (n. 6363754072013006) que ora oferta. Aduz que o débito que 

gerou a cobrança impugnada é decorrente de inadimplemento por parte da 

reclamante, conforme extratos que instruem a sua contestação. Nesses 

termos, argumenta a inexistência de conduta ilícita a ensejar a reparação 

pretendida, pugnando pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. 

Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 11487354). Impugnação à 

contestação encontra-se no Id. 11539154. 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). Inexistindo 

preliminares, passo a análise do mérito. Quanto à aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao 

presente caso, notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De 

fato, levando-se em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º 

do CDC, bem como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do 

mesmo diploma legal, conclui-se que o banco reclamado está sujeito às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo, posto 

que ofertou no mercado serviços bancários, 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 ao 

banco reclamado/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 existência de contratação de empréstimo. 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 efetivada em face da parte 

reclamante, inclusive com a inscrição desta em órgãos de proteção ao 

crédito. 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 a sua 

inadimplência, a ensejar a cobrança impugnada. Os documentos que 

instruem a contestação indicam que a parte reclamante firmou em 

20-02-2017 o TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO E AUTORIZAÇÃO DE 

DÉBITO DROGARIA NEBRASCA (Id. 11457108), do qual consta a 

assinatura da parte reclamante, similar àquela registrada em seu 

documento pessoal que instrui a inicial (Id. 4924223). Aliás, no ato da 

aludida contratação, a parte reclamante apresentou seu documentos 

pessoais, conforme se infere do Id. 11457108. Já o débito impugnado pela 

parte reclamante encontra-se devidamente demonstrado por documentos 

que compõem tanto o corpo da contestação (Id. 11457099) quanto 

àqueles que a instrui, notadamente os extratos constantes nos Ids. 

11457104, os quais demonstram o inadimplemento da parte reclamante em 

relação às compras efetivas mediante o Cartão de Crédito n. 

6363754072013006. Por outro lado, a parte reclamante não demonstrou a 

quitação do débito informado pela parte reclamada, cingindo-se a alegar 

que os valores cobrados são indevidos, pois que “jamais possuiu débitos 

junto à parte requerida”. Desse modo, provada a existência de relação 

negocial e a existência de inadimplemento, a cobrança impugnada 

revela-se legítima, não havendo que se falar em ato ilícito ensejador da 

reparação pretendida. A jurisprudência é remansosa nesse sentido. 

Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO 

MORAL INDEVIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - OCORRÊNCIA. Restando 

comprovada a transação comercial entre o apelante e o apelado e não 

havendo quaisquer provas de que teria o primeiro sido vítima de fraude e 

que não teria contraído a dívida em questão, há que se reconhecer a 

regularidade da inscrição do nome do requerente nos cadastros de maus 

pagadores, por ter se tratado de exercício regular de direito. Restando 

evidenciado que o autor alterou a verdade dos fatos, cabível a aplicação 

da pena de multa por litigância de má-fé.” (TJMG. AC n. 

10024122521115001. 18ª Câmara Cível. Relator ARNALDO MACIEL. 

Julgado em 25-3-2014). Logo, não há que se falar em ilícito a ser 

indenizado. A despeito de a conduta da parte reclamante flertar com a 

litigância de má-fé, entendo que não há como se concluir seguramente 

nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, 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. 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, 21 de março de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

JANETE DUTRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (ADVOGADO(A))

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 

1000736-05.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

REQUERENTE: JANETE DUTRA RODRIGUES REQUERIDO: TRICARD 

SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA Trata-se 

de reclamação proposta por JANETE DUTRA RODRIGUES em face de 

TRICARD SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO 

LTDA, em que pretende: a) a declaração de inexistência de débito 

referente ao Contrato n. 6363754072013006, no valor de R$270,17 

(duzentos e setenta reais e dezessete centavos); e b) a condenação do 

banco reclamado a título de indenização por danos morais em valor a ser 

fixado por este Juízo. A parte reclamante sustenta que, a despeito de não 

ter realizado qualquer operação financeira com o banco reclamado, foi 

surpreendida com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção ao 

crédito, referente a uma suposta dívida advinda proveniente do Contrato n. 

205237852, no valor de R$270,17 (duzentos e setenta reais e dezessete 

centavos), situação que lhe ocasionou danos morais. Devidamente citado, 

o banco reclamado apresentou contestação no Id. 11457099. Em síntese, 

argumenta a existência de relação jurídica, uma vez que a parte 

reclamante, mediante o estabelecimento DROGARIA NEBRASCA, 

localizado nesta cidade, contratou em 20-02-2017 os serviços de cartão 

de crédito (n. 6363754072013006) que ora oferta. Aduz que o débito que 

gerou a cobrança impugnada é decorrente de inadimplemento por parte da 

reclamante, conforme extratos que instruem a sua contestação. Nesses 

termos, argumenta a inexistência de conduta ilícita a ensejar a reparação 

pretendida, pugnando pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. 

Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 11487354). Impugnação à 

contestação encontra-se no Id. 11539154. 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). Inexistindo 

preliminares, passo a análise do mérito. Quanto à aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao 
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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 o banco reclamado está sujeito às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo, posto 

que ofertou no mercado serviços bancários, 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 ao 

banco reclamado/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 existência de contratação de empréstimo. 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 efetivada em face da parte 

reclamante, inclusive com a inscrição desta em órgãos de proteção ao 

crédito. 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 a sua 

inadimplência, a ensejar a cobrança impugnada. Os documentos que 

instruem a contestação indicam que a parte reclamante firmou em 

20-02-2017 o TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO E AUTORIZAÇÃO DE 

DÉBITO DROGARIA NEBRASCA (Id. 11457108), do qual consta a 

assinatura da parte reclamante, similar àquela registrada em seu 

documento pessoal que instrui a inicial (Id. 4924223). Aliás, no ato da 

aludida contratação, a parte reclamante apresentou seu documentos 

pessoais, conforme se infere do Id. 11457108. Já o débito impugnado pela 

parte reclamante encontra-se devidamente demonstrado por documentos 

que compõem tanto o corpo da contestação (Id. 11457099) quanto 

àqueles que a instrui, notadamente os extratos constantes nos Ids. 

11457104, os quais demonstram o inadimplemento da parte reclamante em 

relação às compras efetivas mediante o Cartão de Crédito n. 

6363754072013006. Por outro lado, a parte reclamante não demonstrou a 

quitação do débito informado pela parte reclamada, cingindo-se a alegar 

que os valores cobrados são indevidos, pois que “jamais possuiu débitos 

junto à parte requerida”. Desse modo, provada a existência de relação 

negocial e a existência de inadimplemento, a cobrança impugnada 

revela-se legítima, não havendo que se falar em ato ilícito ensejador da 

reparação pretendida. A jurisprudência é remansosa nesse sentido. 

Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO 

MORAL INDEVIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - OCORRÊNCIA. Restando 

comprovada a transação comercial entre o apelante e o apelado e não 

havendo quaisquer provas de que teria o primeiro sido vítima de fraude e 

que não teria contraído a dívida em questão, há que se reconhecer a 

regularidade da inscrição do nome do requerente nos cadastros de maus 

pagadores, por ter se tratado de exercício regular de direito. Restando 

evidenciado que o autor alterou a verdade dos fatos, cabível a aplicação 

da pena de multa por litigância de má-fé.” (TJMG. AC n. 

10024122521115001. 18ª Câmara Cível. Relator ARNALDO MACIEL. 

Julgado em 25-3-2014). Logo, não há que se falar em ilícito a ser 

indenizado. A despeito de a conduta da parte reclamante flertar com a 

litigância de má-fé, entendo que não há como se concluir seguramente 

nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, 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. 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, 21 de março de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004394-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA MOREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Processo: 1004394-37.2017.8.11.0040 Certifico para os 

devidos fins que, empós análise detida, constatei que a parte reclamada 

não foi intimada da sentença proferida via DJE, vez que o patrono não 

havia sido habilitado nos autos até a presente data. Razão pela qual, 

impulsiono esses autos a fim de intimar a parte reclamada da sentença de 

ID. 12468841. O referido é verdade e dou fé. Sorriso/MT, 03 de outubro de 

2018. Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004394-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA MOREIRA SANTOS (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: 

1004394-37.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 16.569,99; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUANA MOREIRA SANTOS Parte 

Ré: REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA SÍNTESE DA DEMANDA. Alega a 

reclamante LUANA MOREIRA SANTOS, que em 2014 firmou contrato de 

prestação de serviços educacionais com a reclamada UNIC SORRISO 

LTDA. Sustenta ser beneficiária de financiamento estudantil – FIES no 

percentual de 50%, bem como pelo programa Educa Mais Brasil no 

percentual de 50%. Todavia, fora impedida de realizar sua rematrícula no 

mês de julho de 2017 ante a existência de um débito, o qual afirma ser 

indevido. Com o início das aulas, sem acesso ao portal do aluno destinado 

às atividades e avaliações virtuais, sustenta que realizou renegociação 

dando de entrada o valor de R$760,00 (setecentos e sessenta reais) com 

parcelamento do restante em 11 (onze) parcelas de R$425,73 

(quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos), perfazendo 

ao final o montante de R$5.431,97 (cinco mil quatrocentos e trinta e um 

reais e noventa e sete centavos) renegociados. Postulou: a) em sede 

liminar, suspensão da cobrança impondo à reclamada que realize todas as 

rematrículas da reclamante até o final do curso sem qualquer ônus, 

abstendo-se de proceder a inclusão de seu nome em cadastro de 

inadimplentes; b) declarar a inexistência do débito; c) reparação dos 

danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais); d) restituição em 

dobro do valor de R$760,00 (setecentos e sessenta reais) pagos na 

primeira parcela da renegociação. A medida urgente foi deferida (id. 

9734754). Em contestação a reclamada alegou: a) aditamento do FIES no 

semestre 2016/1 realizado em valor menor; b) culpa exclusiva da vítima 

impossibilitando a restituição dos valores pagos; c) inexistência de danos 

morais a serem reparados; d) redução do valor dos danos morais em caso 

de condenação; e) impossibilidade de inversão do ônus da prova. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO. O feito dispensa produção de prova oral, 

razão pela qual procedo ao julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, 

do NCPC. Não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito. 

DO MÉRITO. No caso em análise, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 190 de 804



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, cabendo à reclamada comprovar a regular 

prestação dos serviços. Nesse norte, a reclamante juntou comprovante de 

contratação do financiamento estudantil – FIES no percentual de 50% (id. 

9628762 e 9628800), bem como comprovante da Bolsa Educa Mais no 

percentual de 50% (id. 9628817), corroborando que possui 100% de suas 

mensalidades pagas pelos referidos programas. Por outro lado, embora a 

reclamada sustente existir valores a serem pagos pela reclamante 

decorrente de aditamento em valor menor realizado pela reclamante no 

semestre 2016/2, verifico que o aditamento fora realizado no percentual 

de 50% (id. 9628800-Pág.10) e os outros 50% foram cobertos pela Bolsa 

Educa Mais Brasil (id. 9628817-Pág.2). Assim, não comprovado pela 

reclamada a legalidade do débito contestado pela reclamante, ônus que lhe 

incumbia (NCPC, art. 373, II), há de ser declarado inexistente. Deste modo, 

faz jus a reclamante ao seu pedido, devendo a reclamada proceder ao 

reembolso em dobro do valor despendido com a primeira parcela da 

renegociação no importe de R$760,00 (setecentos e sessenta reais-id. 

9628777-Pág.2), conforme orientação jurisprudencial: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

RESTITUIÇÃO DE VALOR, EM DOBRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. 

COBRANÇA DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO 

FIES. PARCELA QUITADA. AUSÊNCIA DE REPASSE À RÉ PELA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSÍVEL ERRO QUE NÃO PODE SER 

IMPUTADO À AUTORA. AUTORA/RECORRENTE COMPELIDA AO 

PAGAMENTO DA PARCELA, EM DOBRO, SOB AMEAÇA DE NÃO SER 

POSSÍVEL REALIZAR REMATRÍCULA NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. 

CONDUTA CONFIRMADA NO DEPOIMENTO DA RÉ. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DEVER DE INDENIZAR. 

DANO MORAL PURO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00. 

RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE, DE FORMA DOBRADA. 

APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71006405229, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 11/11/2016) No que 

tange ao dano moral pleiteado, entendo que não está caracterizado no 

caso em questão, porquanto é consabido que o dano moral indenizável 

deve prover de conduta ilícita apta a atingir os direitos da personalidade 

daquele que o sofreu, o que ocorre quando se está diante de situação 

vexatória ou de abalo psíquico duradouro. Pequenos transtornos ou 

aborrecimentos do cotidiano não são ocorrências suficientes para a 

caracterização do dever de indenizar. Nesse sentido, calha destacar a 

lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, 

Malheiros, 6ª ed., pág. 105): Só deve ser reputado como dano moral a dor, 

vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade de 

nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito entre os amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de 

romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Na hipótese 

dos autos, os entraves enfrentados pela reclamante, não configura causa 

suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar 

ensejo a danos morais indenizáveis, não passando a situação concreta 

noticiada de mero aborrecimento do cotidiano. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o efeito 

de: a) declarar a inexistência do débito de R$5.049,99 (cinco mil e 

quarenta e nove reais e noventa e nove centavos); b) declarar a 

inexistência do débito oriundo da renegociação n. 21775042; c) condenar 

a reclamada a pagar à reclamante a título de danos materiais o valor de 

R$1.520,00 (um mil quinhentos e vinte reais) já dobrado, corrigidos 

monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescidos de juros 

legais, a partir da data da citação (NCPC, art. 240). Convolo em definitiva a 

medida liminar deferida neste feito. 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. Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem 

prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das partes. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004643-85.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: PATRICIA SCHMIDT Parte Ré: REQUERIDO: UNIC 

SORRISO LTDA Trata-se de reclamação proposta por PATRICIA SCHMIDT 

em face de UNIC SORRISO LTDA., objetivando a concessão da tutela 

antecipada de urgência para o fim de a) suspender a inscrição do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito por suposta dívida; b) 

regularização de rematrícula e c) indenização por danos morais. A parte 

reclamante alega que é estudante universitária, regularmente matriculada 

no curso de Enfermagem, ministrado no Campus de Sorriso, IES UNIC. 

Aduz que é beneficiária do FIES de forma integral, mesmo assim a 

reclamada inseriu o seu nome em órgãos de proteção ao crédito, 

ocasionando-lhe danos morais. Alega que, devido a suposta inadimplência 

teve o acesso ao portal negado, ficando sem realizar diversas provas. A 

pretensão liminar foi concedida em (Id. 9820678). Audiência de conciliação 

restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou contestação no Id. 

11473283. Em síntese, alega que a reclamante possui débitos devido à 

quebra de contrato denominado PEP10, contrato este que foi realizado 

entre as partes antes da contratação do FIES. Argumenta que a situação 

apena causou “um mero aborrecimento”, não sendo hipótese de 

reparação por supostos danos morais. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial. Em pedido contraposto, 

requer a condenação da Reclamante ao pagamento no de R$ 37.462,99 

(trinta e sete mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e nove 

centavos) , à título de contraprestação pelos serviços que lhe foi 

efetivamente disponibilizado. Impugnação à contestação encontra-se no 

Id. 11614476. Em síntese, rechaça todas as alegações feitas pelas partes 

reclamadas, 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 Novo 

Código de Processo Civil). Quanto à 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 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. 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.” 

Considerando a inversão do ônus da prova, cabe à empresa reclamada 

comprovar a licitude da cobrança efetuada, ora impugnada pela parte 

reclamante. Nessa toada, tenho que a empresa reclamada não logrou êxito 
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em se desincumbir do ônus probatório, visto que não trouxe aos autos o 

contrato denominado PEP10, somente o suposto extrato financeiro deste. 

Por outro lado, a parte reclamante junta aos autos a contratação do FIES e 

os protocolos de atendimento, demonstrando o interesse em resolver a 

questão. Em relação a contratação do plano PEP10, confirma a reclamante 

que houve a contratação do citado plano, contudo, com a contratação do 

FIES até o segundo semestre de 2015, estaria rescindido de pleno o 

contrato PEP10, conforme cláusula 8. Desta forma não cabe a empresa 

reclamada fazer a cobrança de forma e prazos diversos do contratado. 

Dessa forma, deve ser reconhecida a inexistência do débito impugnado. 

Quanto ao dano moral. A conduta ilícita da parte reclamada está 

demonstrada, porquanto promoveu a inscrição do nome da parte 

reclamante em órgãos de proteção ao crédito por dívida 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: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS -INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - 

INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO - 

DANOS MORAIS PRESUMIDOS - QUANTUM - REDUÇÃO NÃO INDICADA. - 

Não devem ser conhecidas as matérias inovadas nas razões recursais, 

não suscitadas na instância de origem, sob pena de supressão de 

instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. - A inclusão 

indevida do nome da parte nos cadastros negativadores acarreta a 

responsabilidade do suposto credor de indenizar pelo dano moral causado 

injustamente à vítima, porquanto, presumíveis os prejuízos sofridos em 

decorrência de tal ato. - A reparação por danos morais, ao mesmo tempo 

em que não deve permitir o enriquecimento injustificado do lesado, não 

pode ser fixada em valor insignificante, pois deve servir de reprimenda 

para evitar a repetição da conduta abusiva.” (TJRS. AC n. 

10713140013101001. 14ª Câmara Cível. Relator VALDEZ LEITE 

MACHADO. Julgado em 17-3-2016). “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1-Apelação 

interposta pelo autor contra a sentença que julgou improcedente sua 

pretensão inicial. 2-O réu não demonstrou a existência da dívida e da 

relação jurídica com o cedente dos créditos, sendo, portanto, inexigíveis 

os débitos inscritos, além de irregular a sua negativação. 3-Danos morais. 

A indevida inscrição gera dano moral, sendo causa objetiva e que 

independe de prova ("damnum in re ipsa"). 4-O valor da indenização 

arbitrado tem por finalidade impor o fator desestimulante ou sancionatório 

para a ausência de prudência do réu, que deu causa à situação ocorrida 

com o autor. Considerando os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, adequada a quantia de R$ 15.000,00, que se revela 

suficiente para compensar o prejuízo suportado pelo lesado, sem implicar 

seu enriquecimento imotivado. 5-Sentença reformada. 6-Apelação do 

autor provida.” (TJSP. AC n. 90000004-66.2011.8.26.0431. 9ª Câmara de 

Direito Privado. Relator ALEXANDRE LAZZARINI. Julgado em 02-3-2016). 

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, conforme acima destacado. 

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). Pelo exposto, 

apresento o projeto de sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTES 

os pedidos contidos na inicial, confirmando a liminar concedida (Id. 

9820678), bem assim para o efeito de: 1) DECLARAR a inexistência do 

débito impugnado, devendo a parte reclamada cancelar o registro junto ao 

órgão de proteção; 2) DETERMINAR que a reclamada providencie a 

rematrícula da reclamante, bem como proceda ao desbloqueio de acesso 

da parte reclamante ao portal acadêmico destinado às atividades e 

avaliações virtuais. Concedendo a oportunidade para que a reclamante 

faça as provas que deixou de fazer devido a causa discutida neste 

processo; 3) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento em favor da 

parte reclamante, a título de danos morais, no 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), considerando-se como tal a 

data do registro indevido; 4) 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. 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, 02 de abril de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004643-85.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: PATRICIA SCHMIDT Parte Ré: REQUERIDO: UNIC 

SORRISO LTDA Trata-se de reclamação proposta por PATRICIA SCHMIDT 

em face de UNIC SORRISO LTDA., objetivando a concessão da tutela 

antecipada de urgência para o fim de a) suspender a inscrição do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito por suposta dívida; b) 

regularização de rematrícula e c) indenização por danos morais. A parte 

reclamante alega que é estudante universitária, regularmente matriculada 

no curso de Enfermagem, ministrado no Campus de Sorriso, IES UNIC. 

Aduz que é beneficiária do FIES de forma integral, mesmo assim a 

reclamada inseriu o seu nome em órgãos de proteção ao crédito, 

ocasionando-lhe danos morais. Alega que, devido a suposta inadimplência 

teve o acesso ao portal negado, ficando sem realizar diversas provas. A 

pretensão liminar foi concedida em (Id. 9820678). Audiência de conciliação 

restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou contestação no Id. 

11473283. Em síntese, alega que a reclamante possui débitos devido à 

quebra de contrato denominado PEP10, contrato este que foi realizado 

entre as partes antes da contratação do FIES. Argumenta que a situação 

apena causou “um mero aborrecimento”, não sendo hipótese de 

reparação por supostos danos morais. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial. Em pedido contraposto, 

requer a condenação da Reclamante ao pagamento no de R$ 37.462,99 

(trinta e sete mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e nove 

centavos) , à título de contraprestação pelos serviços que lhe foi 

efetivamente disponibilizado. Impugnação à contestação encontra-se no 

Id. 11614476. Em síntese, rechaça todas as alegações feitas pelas partes 

reclamadas, 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 Novo 

Código de Processo Civil). Quanto à 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 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. 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 
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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.” 

Considerando a inversão do ônus da prova, cabe à empresa reclamada 

comprovar a licitude da cobrança efetuada, ora impugnada pela parte 

reclamante. Nessa toada, tenho que a empresa reclamada não logrou êxito 

em se desincumbir do ônus probatório, visto que não trouxe aos autos o 

contrato denominado PEP10, somente o suposto extrato financeiro deste. 

Por outro lado, a parte reclamante junta aos autos a contratação do FIES e 

os protocolos de atendimento, demonstrando o interesse em resolver a 

questão. Em relação a contratação do plano PEP10, confirma a reclamante 

que houve a contratação do citado plano, contudo, com a contratação do 

FIES até o segundo semestre de 2015, estaria rescindido de pleno o 

contrato PEP10, conforme cláusula 8. Desta forma não cabe a empresa 

reclamada fazer a cobrança de forma e prazos diversos do contratado. 

Dessa forma, deve ser reconhecida a inexistência do débito impugnado. 

Quanto ao dano moral. A conduta ilícita da parte reclamada está 

demonstrada, porquanto promoveu a inscrição do nome da parte 

reclamante em órgãos de proteção ao crédito por dívida 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: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS -INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - 

INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO - 

DANOS MORAIS PRESUMIDOS - QUANTUM - REDUÇÃO NÃO INDICADA. - 

Não devem ser conhecidas as matérias inovadas nas razões recursais, 

não suscitadas na instância de origem, sob pena de supressão de 

instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. - A inclusão 

indevida do nome da parte nos cadastros negativadores acarreta a 

responsabilidade do suposto credor de indenizar pelo dano moral causado 

injustamente à vítima, porquanto, presumíveis os prejuízos sofridos em 

decorrência de tal ato. - A reparação por danos morais, ao mesmo tempo 

em que não deve permitir o enriquecimento injustificado do lesado, não 

pode ser fixada em valor insignificante, pois deve servir de reprimenda 

para evitar a repetição da conduta abusiva.” (TJRS. AC n. 

10713140013101001. 14ª Câmara Cível. Relator VALDEZ LEITE 

MACHADO. Julgado em 17-3-2016). “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1-Apelação 

interposta pelo autor contra a sentença que julgou improcedente sua 

pretensão inicial. 2-O réu não demonstrou a existência da dívida e da 

relação jurídica com o cedente dos créditos, sendo, portanto, inexigíveis 

os débitos inscritos, além de irregular a sua negativação. 3-Danos morais. 

A indevida inscrição gera dano moral, sendo causa objetiva e que 

independe de prova ("damnum in re ipsa"). 4-O valor da indenização 

arbitrado tem por finalidade impor o fator desestimulante ou sancionatório 

para a ausência de prudência do réu, que deu causa à situação ocorrida 

com o autor. Considerando os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, adequada a quantia de R$ 15.000,00, que se revela 

suficiente para compensar o prejuízo suportado pelo lesado, sem implicar 

seu enriquecimento imotivado. 5-Sentença reformada. 6-Apelação do 

autor provida.” (TJSP. AC n. 90000004-66.2011.8.26.0431. 9ª Câmara de 

Direito Privado. Relator ALEXANDRE LAZZARINI. Julgado em 02-3-2016). 

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, conforme acima destacado. 

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). Pelo exposto, 

apresento o projeto de sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTES 

os pedidos contidos na inicial, confirmando a liminar concedida (Id. 

9820678), bem assim para o efeito de: 1) DECLARAR a inexistência do 

débito impugnado, devendo a parte reclamada cancelar o registro junto ao 

órgão de proteção; 2) DETERMINAR que a reclamada providencie a 

rematrícula da reclamante, bem como proceda ao desbloqueio de acesso 

da parte reclamante ao portal acadêmico destinado às atividades e 

avaliações virtuais. Concedendo a oportunidade para que a reclamante 

faça as provas que deixou de fazer devido a causa discutida neste 

processo; 3) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento em favor da 

parte reclamante, a título de danos morais, no 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), considerando-se como tal a 

data do registro indevido; 4) 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. 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, 02 de abril de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DE PAULA FARIAS (REQUERENTE)

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Processo nº. 1000394-57.2018. 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 

15489971. Sorriso, 03 de outubro de 2018. Elite Capitanio,Gestora 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001217-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA DELA PRIA (EXECUTADO)

 

Processo: 1001217-65.2017.8.11.0040 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. 11612397, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 03 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005698-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ARGILAR JUNIOR (REQUERENTE)

DEIZIANE PADILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAINELLEN KELLEN SOARES DOS SANTOS (REQUERIDO)

GENOVEVA JULIO SOARES (REQUERIDO)

LAINNE SANTTOS (REQUERIDO)

 

Processo: ~1005698-37.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 
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cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 23 DE 

JANEIRO DE 2019 ÀS 15:50HORAS para realização da audiência de 

conciliação, tendo em vista que no dia 19/12/2018, o expediente será 

somente até as 15:00horas , motivo pelo qual redesignei a referida 

audiência, a ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono 

cientificado de que deverá trazer a parte reclamante independente de sua 

intimação. Sorriso/MT, 03 de Outubro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001923-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA CELIJANE ALVES MOURA (EXECUTADO)

 

Processo: 1001923-48.2017.8.11.0040 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. 11479803, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 03 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005639-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE DAIANE KCZIPEK (REQUERENTE)

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA (ADVOGADO(A))

PAULA CRISTINA BALESTRIN (ADVOGADO(A))

DANIEL RADINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL BATISTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo: ~1005639-49.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 27 DE 

MARÇO DE 2019 às 16:40horas para realização da audiência de 

conciliação, a ficando ciente a parte interessada que o não 

comparecimento implicará na extinção do feito, bem como fica desde logo 

o patrono cientificado de que deverá trazer a parte reclamante 

independente de sua intimação. Sorriso/MT, 03 de Outubro de 2018. 

Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005639-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE DAIANE KCZIPEK (REQUERENTE)

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA (ADVOGADO(A))

PAULA CRISTINA BALESTRIN (ADVOGADO(A))

DANIEL RADINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL BATISTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo: ~1005639-49.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 27 DE 

MARÇO DE 2019 às 16:40horas para realização da audiência de 

conciliação, a ficando ciente a parte interessada que o não 

comparecimento implicará na extinção do feito, bem como fica desde logo 

o patrono cientificado de que deverá trazer a parte reclamante 

independente de sua intimação. Sorriso/MT, 03 de Outubro de 2018. 

Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004440-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI (ADVOGADO(A))

TATIANA WEBER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Processo: 1004440-26.2017.8.11.0040 Certifico para os 

devidos fins que, empós análise detida, constatei que a parte reclamada 

não foi intimada da sentença proferida via DJE, razão pela qual, impulsiono 

esses autos a fim de intimar a parte reclamada da sentença de ID. 

12331127, bem como para intimar a parte recorrida do recurso interposto 

no ID. 12574937, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 

10 (dez) dias. O referido é verdade e dou fé. Sorriso/MT, 03 de outubro de 

2018. Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004440-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI (ADVOGADO(A))

TATIANA WEBER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO 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: 

1004440-26.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: TATIANA WEBER Parte Ré: REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A Trata-se de reclamação proposta por TATIANA WEBER em 

face de ITAÚ UNIBANCO S.A., em que pretende: a) a declaração de 

inexistência de débito referente ao Contrato n. 205237852, no valor de 

R$104,03 (cento e quatro reais e três centavos); e b) a condenação do 

banco reclamado em R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização 

por danos morais. A parte reclamante sustenta que, a despeito de não ter 

realizado qualquer operação financeira com o banco reclamado, foi 

surpreendida com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção ao 

crédito, referente a uma suposta dívida proveniente do Contrato n. 

205237852, no valor de R$104,03 (cento e quatro reais e três centavos), 

situação que lhe ocasionou danos morais. Devidamente citado, o banco 

reclamado apresentou contestação no Id. 11471686. Em síntese, 

argumenta a existência de relação jurídica, uma vez que a parte 

reclamante é titular da conta corrente n. 079540, da agência 8509 desde 

09-3-2015. Aduz que o débito que gerou a cobrança impugnada é 

decorrente de renegociações de dívidas firmadas e não quitadas pela 

parte reclamante. Nesses termos, argumenta a inexistência de conduta 

ilícita a ensejar a reparação pretendida, pugnando pela improcedência dos 

pedidos contidos na inicial. Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 

11483131). Impugnação à contestação encontra-se no Id. 11543927. 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). Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito. 

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor 

reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que o banco reclamado está sujeito às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no 

mercado serviços bancários, 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 ao banco reclamado/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 
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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 existência de 

contratação de empréstimo. 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 efetivada em face da parte reclamante, 

inclusive com a inscrição desta em órgãos de proteção ao crédito. 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 a sua inadimplência, 

a ensejar a cobrança impugnada. Os documentos que instruem a 

contestação indicam que a parte reclamante promoveu em 09-3-2015 a 

abertura da conta corrente n. 079540 na da agência 8509, localizada 

nesta cidade, conforme se extrai do documento PROPOSTA DE 

ABERTURA DA CONTA UNIVERSAL ITAÚ E DE CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS PESSOA FÍSICA constante no Id. 11471789, do qual consta a 

assinatura da parte reclamante, similar àquela registrada em seu 

documento pessoal que instrui a inicial (Id. 9662044). Já o débito 

impugnado pela parte reclamante encontra-se devidamente demonstrado 

por documentos que compõem o corpo da contestação (Id. 11471686), 

advindo de renegociações efetivadas pela parte reclamante e que não 

foram adimplidas. Por outro lado, a parte reclamante não demonstrou a 

quitação dos valores referentes às renegociações que realizou, 

cingindo-se a alegar que os valores cobrados são indevidos. Desse modo, 

provada a existência de relação negocial e a existência de 

inadimplemento, a cobrança impugnada revela-se legítima, não havendo 

que se falar em ato ilícito ensejador das reparações pretendidas. A 

jurisprudência é remansosa nesse sentido. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL 

- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA 

- INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INDEVIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 

OCORRÊNCIA. Restando comprovada a transação comercial entre o 

apelante e o apelado e não havendo quaisquer provas de que teria o 

primeiro sido vítima de fraude e que não teria contraído a dívida em 

questão, há que se reconhecer a regularidade da inscrição do nome do 

requerente nos cadastros de maus pagadores, por ter se tratado de 

exercício regular de direito. Restando evidenciado que o autor alterou a 

verdade dos fatos, cabível a aplicação da pena de multa por litigância de 

má-fé.” (TJMG. AC n. 10024122521115001. 18ª Câmara Cível. Relator 

ARNALDO MACIEL. Julgado em 25-3-2014). Logo, não há que se falar em 

ilícito a ser indenizado. Importa frisar que responde por perdas e danos 

aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente (CPC, 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 – 

inexistência de contratação de serviços ofertados pela parte reclamada –, 

a parte reclamante incorreu em litigância de má-fé, reforçada pela 

comprovação da efetiva contratação e manifestação própria confirmando 

tais fatos. Desse modo, a parte reclamante deve ser condenada 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, nos 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 da parte reclamante (CPC, 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 10% 

(dez por cento) do valor atribuído à causa. Remeto à apreciação do MM. 

Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. 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, 02 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000035-78.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

STUMPF E STUMPF LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAJIWARA ENGENHARIA EIRELI (EXECUTADO)

 

Processo: 1000035-78.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 11762433, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 03 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004224-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ERISVANDO DE ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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 16:20 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: 1000561-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Processo nº. 1000561-74.2018. 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 

15487888. Sorriso, 03 de outubro de 2018.Elite Capitanio,Gestora 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000873-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (ADVOGADO(A))

JULIANO TRAMONTINA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MENDES DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLADIS PETRIKIC (REQUERIDO)

 

C E R T I D- Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

1000873-84.2017.8.11.0040 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 
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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, 03 de outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001188-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA BESERRA BRANDAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Processo: nº 1001188-78.2018.8.11.0040 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. 15614182, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 03 de Outubro 

de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

PAULO CESAR BARBIERI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000085-36.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

JAQUELINE NUNES DE SOUZA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Trata-se 

de ação proposta por JAQUELINE NUNES DE SOUZA em face de UNIC 

SORRISO LTDA em que pretende: a) a declaração de inexistência de 

débito; b) a condenação da reclamada a pagar indenização por danos 

morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a existência 

de registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente 

de inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, que realiza o 

curso de enfermagem por meio de integral financiamento pelo FIES, que a 

reclamante acabou reprovando em uma matéria e para realizá-la 

novamente necessitou efetuar o pagamento por conta própria e, decidiu 

pelo parcelamento do valor da matéria, sendo o valor da parcela de R$ 

56,00 (cinquenta e seis reais). Mesmo tendo efetuado o pagamento a 

reclamada negativou os dados da reclamante. Postulou pela declaração de 

inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos morais 

suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera, ID 

13444340. A empresa reclamada apresentou contestação, conforme ID 

13454819. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita. Nesses 

termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. 

Impugnação à contestação encontra-se no Id. 13475232. Em síntese, a 

parte reclamante rechaça todas as alegações da reclamada, pugnando 

pela procedência dos pedidos contidos na inicial. A lide comporta 

julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras 

provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) É o relatório. 

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, este na condição de destinatário final, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. 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 a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição de grande porte, situação de onde emerge a 

necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem. No que diz 

com o mérito, a reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as 

medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. 

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. No caso, verifica-se evidente situação de 

serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança de valores já 

devidamente quitado pela reclamante, inclusive com a inscrição do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, 

dispõe o CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos: § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem destaque no original] 

Destaca-se, por oportuno, que 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. Segue decisão: 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) Posto isso, 

passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a título de 

danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema 

jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais 

autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. 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. No caso, o reclamado não 

logrou êxito na demonstração de tais excludentes. Isso porque a culpa 

exclusiva de terceiro não existe no caso em análise, pois não deve ser 

confundida com o risco da atividade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 
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apresento projeto de sentença, no sentido de manter a liminar concedida, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado, bem como, a retirada 

definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 

2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo 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 julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001127-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE VERNE DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME (REQUERENTE)

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA PATRICIA DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Processo nº. 1001127-57.2017.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

Exeqüente para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a 

Diligência do Oficial de Justiça constante do ID nº 13865538, bem como 

sobre os rumos da execução, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 

53, §4º). Sorriso, 03 de outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ADIR LUFT (REQUERENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

EVANDRO GERALDO VOZNIAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. 

(REQUERIDO)

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

 

ocesso: nº 1000202-95.2016.8.11.0040 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. 15583914, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 03 de Outubro 

de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004234-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

JORGE YASSUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SOARES FILHO (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 16:40 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: 1004076-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE PAULA DA CONCEICAO (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: 

1004076-54.2017.8.11.0040; 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 ação proposta por CLEITON DE PAULA 

DA CONCEICAO em face de BANCO BRADESCO S.A. em que pretende: a) 

a declaração de inexistência de débito; c) a condenação da reclamada a 

pagar indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em 

síntese, que constatou a existência de registro negativo perante cadastro 

de restrição ao crédito, proveniente de inscrição providenciada pela parte 

reclamada. Aduz, porém, que não mantém qualquer débito com a mesma, 

apta a justificar a inscrição. Postulou pela declaração de inexistência da 

dívida, bem como pela reparação dos danos morais suportados. Audiência 

de conciliação realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada 

apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta 

ilícita, reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e 

seu inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em 

órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência 

dos pedidos contidos na reclamação. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) É o relatório. 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, este na condição de 

destinatário final, razão pela qual está caracterizada a relação de 

consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Como consequência disso, o citado 

código assegura que toda indenização derivada de relação de consumo 

se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva 

é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto 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. No que diz com o mérito, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros. Não houve juntada de qualquer prova que comprove 

o débito ou contrato assinado, apenas juntando telas de sistemas internos 

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. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 
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14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que 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. Segue decisão: 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) Posto isso, 

passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a título de 

danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema 

jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais 

autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. 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. No caso, o reclamado não 

logrou êxito na demonstração de tais excludentes. Isso porque a culpa 

exclusiva de terceiro não existe no caso em análise, pois não deve ser 

confundida com o risco da atividade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de manter a liminar concedida, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado, bem como, a retirada 

definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 

2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo 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, 

18 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004076-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE PAULA DA CONCEICAO (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: 

1004076-54.2017.8.11.0040; 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 ação proposta por CLEITON DE PAULA 

DA CONCEICAO em face de BANCO BRADESCO S.A. em que pretende: a) 

a declaração de inexistência de débito; c) a condenação da reclamada a 

pagar indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em 

síntese, que constatou a existência de registro negativo perante cadastro 

de restrição ao crédito, proveniente de inscrição providenciada pela parte 

reclamada. Aduz, porém, que não mantém qualquer débito com a mesma, 

apta a justificar a inscrição. Postulou pela declaração de inexistência da 

dívida, bem como pela reparação dos danos morais suportados. Audiência 

de conciliação realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada 

apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta 

ilícita, reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e 

seu inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em 

órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência 

dos pedidos contidos na reclamação. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) É o relatório. 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, este na condição de 

destinatário final, razão pela qual está caracterizada a relação de 

consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Como consequência disso, o citado 

código assegura que toda indenização derivada de relação de consumo 

se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva 

é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto 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. No que diz com o mérito, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros. Não houve juntada de qualquer prova que comprove 

o débito ou contrato assinado, apenas juntando telas de sistemas internos 

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 
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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. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que 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. Segue decisão: 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) Posto isso, 

passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a título de 

danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema 

jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais 

autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. 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. No caso, o reclamado não 

logrou êxito na demonstração de tais excludentes. Isso porque a culpa 

exclusiva de terceiro não existe no caso em análise, pois não deve ser 

confundida com o risco da atividade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de manter a liminar concedida, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado, bem como, a retirada 

definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 

2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo 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, 

18 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE GONCALVES DE LIMA (REQUERENTE)

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000408-41.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VIVIANE GONCALVES DE 

LIMA REQUERIDO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME 

Trata-se de ação proposta por VIVIANE GONCALVES DE LIMA em face de 

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME., em que pretende: a) a 

declaração de inexistência de débito e b) a condenação da reclamada a 

pagar indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em 

síntese, que constatou a existência de registro negativo perante cadastro 

de restrição ao crédito, proveniente de inscrição providenciada pela parte 

reclamada. Aduz, porém, que não mantém qualquer relacionamento com a 

mesma apta a justificar a inscrição. Postulou pela declaração de 

inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos morais 

suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera, pois a 

parte reclamada, devidamente intimada, não compareceu A empresa 

reclamada não apresentou contestação. É o relatório. A lide comporta 

julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras 

provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) 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, este na condição de 

destinatário final, razão pela qual está caracterizada a relação de 

consumo para todos os fins legais. Como consequência disso, o citado 

código assegura que toda indenização derivada de relação de consumo 

se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva 

é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto ao pedido para a inversão do 

ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência do 

reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição 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. 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. 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. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o 

CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 
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consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: 

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a 

época em que foi fornecido.” [sem destaque no original] Destaca-se, por 

oportuno, que o reclamado assume o risco do empreendimento, devendo 

disponibilizar de recursos máximos de excelência em seus serviços, para 

evitar a ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. 

Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe ao reclamado, 

imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o 

consumidor dos danos sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. 

Restando comprovado também que não houve culpa da parte reclamante 

quanto à falha na prestação dos serviços, mesmo porque é da instituição 

reclamada a incumbência de adotar as cautelas necessárias a tanto. 

Posto isso, passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a 

título de danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o 

sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência 

mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 3.000,00 (três mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante, pois, constata que o reclamante possui outras anotações 

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. 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. No caso, o reclamado não 

logrou êxito na demonstração de tais excludentes. Isso porque a culpa 

exclusiva de terceiro não existe no caso em análise, pois não deve ser 

confundida com o risco da atividade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de manter a liminar concedida, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado, bem como, a retirada 

definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 

2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de 

R$3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo 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 julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000976-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA GALVAN (REQUERENTE)

VANESSA CAROLINE NICOLAU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

Processo: nº 1000976-57.2018.8.11.0040 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. 15610718, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 03 de Outubro 

de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000846-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI DE MORAIS (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SORRISO 

MT SECRETARIA DA VARA ESPECIALIZADA DO PROCESSO Nº 

100846-67.2018.8.11.0040 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 reclamante(advogado) no prazo de 05(cinco) dias 

manifestar-se acerca do comprovante de deposito juntado nos IDs. 

1572882 e 15727881. Sorriso/MT, 03 de Outubro de 2018. Elite Capitanio, 

Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004946-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LEITAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

 

Processo nº. 1004946-02.2017.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

Exeqüente para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a Certidão 

do ID nº 15732331, bem como sobre os rumos da execução.Sorriso, 03 de 

outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001009-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

ROBERTO ANTUNES (REQUERENTE)

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ (ADVOGADO(A))

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001009-47.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ROBERTO ANTUNES 

REQUERIDO: MAGAZINE LUIZA S/A, LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Trata-se de ação 

de declaração de inexistência de débito c/c danos morais, sob a alegação 

de que foi negativada, indevidamente, pela parte reclamada, por dívida que 

não contraiu. A parte reclamada apresentou contestação, sustentando a 

incompetência do juizado especial para processar e julgar a presente 

demanda, ante a necessidade de produção de prova pericial, aduzindo 

que uma pessoa portando documentos com os dados do autor efetuou a 

aquisição de produtos na loja da ré, tendo optado por realizar o pagamento 

através de financiamento, com emissão de carnês, porém não realizou o 

pagamento de nenhuma parcela. Por fim, sustenta a inexistência de dano 

moral suportado pela parte autora. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 200 de 804



Primeiramente, verifico que não há necessidade de dilação probatória, com 

realização de perícia, eis que pela simples leitura dos documentos 

acostados na inicial e na contestação é possível vislumbrar que o autor foi 

vítima de fraude por terceiros, os quais se utilizaram de seus dados para 

compra de equipamentos junto à parte reclamada. Constata-se que tanto a 

foto, quanto a assinatura constantes no RG juntado pela parte reclamada 

no Num. 14215309 são diversos da fotografia e assinatura constante no 

documento juntado pelo autor (Num. 12012249), sendo desnecessária a 

produção de prova técnica para referida constatação. Desta forma, 

demonstrado pelos documentos constantes nos autos a fraude na 

utilização dos dados do autor é de ser reconhecida a inexistência do 

débito. Quanto aos danos morais, constata-se que o nome da parte autora 

foi negativado em decorrência de débito não contraído pelo reclamante, 

consoante fundamentação supra. Sobre o tema, vejamos o entendimento 

do TJMT: “RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NÃO COMPROVADA RELAÇÃO 

CONTRATUAL - FRAUDE DE TERCEIRO - RESPONSABILIDADE DA 

EMPRESA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR ARBITRADO MINORADO – 

RECURSO PROVIDO EM PARTE.1- ‘A responsabilidade do fornecedor é 

interpretada de forma objetiva, até porque ficou configurado que ele não 

se cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco do seu negócio, 

pois emitiu crédito a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do 

usuário, o que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes.’ 

(AgRg no AREsp 658.346/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015).2- ‘O STJ já firmou 

entendimento que ‘nos casos de protesto indevido de título ou inscrição 

irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re 

ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa 

jurídica’ (REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 

Precedentes. (...)’ (AgInt no AgRg no AREsp 572.925/SP, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 

01/08/2017).3- ‘A indenização por danos morais possui tríplice função, a 

compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para 

condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para 

dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da 

indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a 

lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)’ 

(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016)”. (TJMT. Primeira Câmara 

de Direito Privado, Ap 60659/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, J. 19/09/2017, DJE 25/09/2017) Sendo assim, devida a 

reparação por danos morais. Já no que tange ao quantum debeatur, 

algumas considerações devem ser feitas. Deste modo, considerando a 

inexistência de comprovação de que os fatos teriam desencadeado 

situações mais gravosas; considerando a capacidade financeira da 

reclamante e da reclamada; considerando o caráter, também, preventivo e 

profilático da indenização por danos morais; considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$6.000,00, que entendo ser o 

mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

I, do NCPC, para declarar a inexistência dos débitos discutidos na inicial e, 

CONDENAR a reclamada a pagar à reclamante, a título de danos morais, o 

montante de R$6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a 

contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso (398, do CC). 

Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente sentença para 

cumprimento. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de 

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

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 102836 Nr: 5795-30.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Vistos etc.

Considerando o peticionado pela Defesa às fls. 839/843, bem como a 

manifestação Ministerial de fls. 862/863, tem-se que o acusado ostenta os 

requisitos previstos no artigo 83 do Código Penal, pelo ACOLHO o pedido 

defensivo.

No mais, designo audiência de livramento condicional para o dia 22 de 

outubro de 2018, às 16:30 horas.

 Intime-se o reeducando, bem como seu Advogado de Defesa.

Ciência ao MPE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 158070 Nr: 8095-57.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO DE ALVARENGA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Vistos etc.

Ante a certidão de tempestividade de fls.186, recebo o Recurso de 

Apelação de fls. 185, nos seus efeitos legais.

Intime-se o a Defesa para apresentação das razões.

Empós, intime-se o Ministério Público, na pessoa de seu representante 

para as contrarrazões.

Após remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com nossas 

sinceras homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 133198 Nr: 6942-23.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEN OSMAR DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ANGELO DAL BO - 

OAB:1607/E

 Vistos etc.

Considerando a justificativa da ausência de comparecimento em Juízo, 

bem como a Cota ministerial de fls. 78, intime-se a Defesa para que no 

prazo de 5 (cinco) dias informe a atual condição do acusado.

Após, vistas ao MPE para requerer o que de direito e interesse, inclusive 

em readequação das condições impostas à fl. 64 considerando as 

peculiaridades do caso.

Empós, conclusos para novas deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 84887 Nr: 4180-73.2011.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ALBERTO RIEDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILAS DO NASCIMENTO 

FILHO - OAB:4.398-B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO DENUNCIADO, DR. SILAS DO 

NASCIMENTO FILHO PARA QUE NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 

APRESENTE AS ALEGAÇÕES FINAIS NOS PRESENTES AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 195462 Nr: 7080-82.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON DE FRANÇA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Vistos etc.

Considerando o teor do Oficio 0229/2018/CRS/SISPEN/SEJUDH, redesigno 

audiência de instrução para o dia 09 de outubro de 2018, às 15:20 horas.

Mantenho inalteradas as determinações de fls. 66.

Cientifiquem-se o MPE e o Ilustre Advogado de Defesa de fls. 64.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 116918 Nr: 7825-04.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ARAÚJO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Processo nº. 7825-04.2014.811.0040.

Código nº. 116918.

Ação Penal.

Vistos etc.

1. Relatório.

Cuida-se de Guia de Execução Penal de FÁBIO ARAÚJO LIMA, condenado 

as penas de:

• 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 

13 (treze) dias-multa, fls. 5/5v;

• 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 

12 (doze) dias-multa, fls. 162/162v.

Verifica-se dos autos, que o reeducando encontrava-se cumprindo pena 

no regime aberto, fls. 105/105v, quando cometeu novo curso da Execução 

Penal, [preso em flagrante delito nos autos Código 177771], pelo 

cometimento em tese do delito descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06, fl. 

142.

Em decisão de fl. 150, foi procedido a regressão cautelar de regime de 

pena para o fechado, e designado audiência de justificação.

Realizada audiência de justificação, fl. 157, foi determinado a suspensão 

da presente execução penal até deslinde da ação penal [179395] 

referente ao APFD Código 177771.

Às fls. 162/162v aportou Guia de Execução Penal referente a condenação 

nos autos Código 124482.

Às fls. 190/196, foi juntada sentença referente à ação penal Código 

179395, que deu origem a suspensão da presente execução, na qual foi 

desclassificada a conduta do artigo 33 da Lei de Droga para a do artigo 28 

da mesma Lei.

2. Fundamento.

Preliminarmente, importante anotar que não foi devidamente cumprida à 

decisão de fl. 150 [expedição de mandado de prisão].

QUANTO A REGRESSÃO CAUTELAR.

 Segundo o regime normativo da legislação de regência, o condenado que 

praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, durante o curso do 

cumprimento da pena privativa de liberdade, submeter-se-á à 

transferência para regime mais gravoso [art. 118, inciso I da Lei n.º 

7.210/1984], independentemente do trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória [cf.: STF, HC n.º 93.782/RS, 1.ª Turma, Relator: Ministro 

Ricardo Lewandowski, julgado em 16/09/2008; STF, HC n.º 97.218/RS, 2.ª 

Turma, Relator: Ministra Ellen Gracie, julgado em 12/05/2009; STF, HC n.º 

97.611/RS, 2.ª Turma, Relator: Ministro Eros Grau, julgado em 26/05/2009].

A confirmar o presente entendimento, importante trazer a baila a 

Jurisprudência do Egrégio STJ.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRÁTICA DE NOVO CRIME 

DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. 

TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. 

DESNECESSIDADE. 1. Consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça 

diretriz jurisprudencial no sentido de que, a teor do art. 118, I, da LEP, o 

reeducando que comete fato definido como crime doloso no curso da 

execução da pena pode ser regredido de regime prisional, mesmo sem o 

trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo 

delito. 2. In casu, embora não tenha sido apurada falta grave mediante 

processo administrativo, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante 

em 21/11/2015 após ameaçar Ana Flávia, além de cometer outros crimes 

em 23.8.2015; 19/9/2015; 15/10/2015; 23.10;2015 e 22/11/2015, 

sujeitando-se, portanto, à regressão de regime prisional. 3. Agravo 

regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 388934 MS 2017/0035253-2, Relator: Ministro 

REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/05/2017, T5 - 

QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2017).

Por via de conseqüência, levando-se por linha de estima verifica-se que o 

reeducando, durante o cumprimento da sanção penal, executou 

comportamento que corresponde crime doloso, conforme verifica-se da 

cópia da sentença de fls. 191/196, assim, penso que a solução, que 

melhor se amolda a hipótese ‘sub judice’, centraliza-se no reconhecimento 

de falta disciplinar de natureza grave, passível, portanto, de regressão de 

regime [art. 118, inciso I da Lei n.º 7.210/1984].

Portanto, partindo da premissa de que o detento deixou de veicular 

justificativa plausível/adequada, como forma de evitar-se o esvaziamento 

do cumprimento da sanção penal e fomentar-se a impunidade, penso que, 

a solução que melhor se amolda à hipótese ‘sub judice’, subsume-se no 

reconhecimento da prática de falta disciplinar de natureza grave [art. 50, 

inciso VI da Lei n.º 7.210/1984], passível, portanto, de regressão do 

regime prisional [art. 118, inciso I da Lei n.º 7.210/1984].

Dado à análise dos vetores oferecidos pelo art. 57 da LEP, levando-se por 

linha de estima que se trata de falta grave, considero a decretação da 

perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos justa e proporcional.

QUANTO À GUIA DE EXECUÇÃO PENAL DE FLS. 162/162V.

Verifica-se da Guia de Execução Penal de fls. 162/162v, o reeducando foi 

condenado a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em 

regime semiaberto.

Dessa forma, em razão do cometimento de falta grave no curso da 

Execução Penal, bem como o regime fixado na Guia de fls. 162/162v, 

tenho que o regime de cumprimento de pena deverá ser o semiaberto.

QUANTO O NÃO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO 

DETERMINADO NA DECISÃO DE FL. 150.

Levando por estima que não houve o cumprimento da prisão decreta na fl. 

150, penso que a melhor situação para a data base para início do 

cumprimento da pena a data da prisão em flagrante ocorrida nos autos 

177771, ou seja, 03 de setembro de 2017.

De outro norte, uma vez que o regime fixado é o semiaberto, revogo o 

decreto prisional de fl. 150.

3. Dispositivo.

A – RECONHEÇO a prática de falta grave, e procedo a REGRESSÃO do 

regime de cumprimento de pena para o SEMIABERTO;

B – DECRETO a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos;

C – RECONHEÇO a data base para início do cumprimento de pena, a data 

da última prisão [03/09/2017];

D – PROCEDA-SE a realização de cálculo de pena atualizado com a devida 

unificação da pena contida na Guia de Execução Penal de fls. 162/162, e 

nos termos acima expostos, e abra-se vistas ao MPE e a Defesa, empós, 

conclusos.

E – Designo audiência admonitória para o dia 22 de outubro de 2018, às 

15h30min.

F – Intime-se o reeducando e cientifiquem-se o MPE e a Defesa.

G – Cumpra-se expedindo o necessário, às providências.

Sorriso - MT, em 29 de agosto de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 104420 Nr: 7481-57.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEIDSON BRUNO DA SILVA, LEANDRO 

PERBONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B, 

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0

 Vistos etc

Considerando que o acusado Weidson já declarou às fls. 72 que pretende 

ver-se assistido pela DPE, que inclusive o acompanhou na referida 

audiência, bem como o fato de não ter sido a Representante da DPE 
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devidamente intimada do presente ato, redesigno a audiência para o dia 

14/11/2018 às 13hrs00min. Intime-se o acusado Weidson por precatória e 

requisitem-se as testemunhas.

Da presente saem todos intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 161678 Nr: 10095-30.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LISANDRO LUIZ DE JESUS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 PROCESSO N°. 10095-30.2016.811.0040.

CÓDIGO N°. 161678.

Vistos etc.

Analisando os autos, verifica-se que os fatos narrados na denúncia estão 

de acordo com as provas colhidas no Inquérito Policial, não existindo 

qualquer das hipóteses previstas nos incisos I, II e III do artigo 395 do CPP 

portanto não se verificando os pressupostos ensejadores da rejeição da 

exordial, pelo que foi a denuncia devidamente recebida às fls. 02-A/2-B 

restando superada tal fase.

 Ainda, considerando que as alegações da defesa versam sobre o mérito 

da causa e, portanto, devem ser analisadas após a regular instrução 

criminal, por ocasião da prolação da sentença, bem como não se 

vislumbram elementos ensejadores da absolvição sumária do réu, 

porquanto não se mostram presentes nenhuma das situações elencadas 

pelo art. 397, do CPP, designo audiência para instrução e julgamento do 

processo para o dia 14 de novembro de 2018, às 17h30m.

Ciência ao MP.

Intimem-se e/ou requisite-se o acusado e o Ilustre Advogado.

Quanto aos pedidos veiculados pela Defesa em fl. 74, parágrafo segundo 

e quarto, consigno que eles serão melhor analisados durante a instrução e 

eventual prolação de Sentença.

 Defiro os pedidos de fl. 74, parágrafo terceiro e quinto e fl. 75, primeiro 

parágrafo.

Quanto ao pedido de fl. 75, segundo parágrafo, saliento que os policiais 

ora mencionados foram elencados como testemunhas sendo que tal 

pedido deverá ser analisado quando da realização da audiência de 

Instrução aprazada.

 Intimem-se e/ou requisitem-se testemunhas arroladas às fls. 6 e 74/75. 

Expeçam-se Carta Precatória para a oitiva das testemunhas que não 

residem nesta Comarca, se for o caso.

Expeça-se o necessário para o devido cumprimento.

Cumpra-se.

Sorriso - MT, em 27 de julho de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 161678 Nr: 10095-30.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LISANDRO LUIZ DE JESUS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 Vistos.

Estando a denúncia conforme com os critérios do art. 41, CPP; inexistindo 

quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; inexistindo, por ora, causas 

excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, salvo melhor instrução; 

havendo probabilidade da materialidade e da autoria, salvo, também, 

melhor instrução, recebo-a integralmente.

Distribua-se, registre-se e autue-se como Ação Penal.

CITE-SE e INTIME-SE o acusado, para no prazo de 10 (dez) dias, responda 

por escrito à acusação nos termos dos artigos 396 e 396-A do CPP.

Nos termos do Provimento nº 30/2008/CGJ/MT, quando da citação do 

acusado, deverá o Sr. Oficial de Justiça indagá-lo quanto à pretensão de 

constituir Advogado ou se deseja que sua defesa seja patrocinada pela 

Defensoria Pública. Na última hipótese, ABRA-SE imediata vista dos autos 

à Defensoria Pública.

Conforme requerido pelo MP, acosto aos autos neste momento Certidão de 

Antecedentes Criminais do acusado, disponibilizado pelo TJMT.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências.

Sorriso - MT, em 01 de fevereiro de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 184144 Nr: 253-55.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS PEREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Ante o exposto, com fundamento no art. 414 do Código de Processo 

Penal, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para o fim de IMPRONUNCIAR o 

réu VINICIUS PEREIRA SANTOS, regularmente qualificado.Portanto, à luz 

destas constatações, devido à impronúncia do corréu, determino que seja 

expedido alvará de soltura em favor do requerido Vinicius Pereira Santos, 

com as devidas restrições de que a liberação do réu se refere tão 

somente a este processo, devendo permanecer segregado caso estiver 

preso por outra ordem.Sem custas.Determino a restituição dos bens 

apreendidos constante nos itens “2, 3, 4, 5, 6, 7” de fl. 16, ao seu 

respectivo proprietário.Em relação aos itens “1 e 8” [Revolver Taurus, cal. 

.38, nº. Série 160404, e as munições], aguarde-se o trânsito em Julgado, e 

após, encaminhe-se ao órgão competente para as providências de 

praxe.Após o trânsito em julgado do presente veredicto, procedam-se às 

anotações de praxe e baixas necessárias. Determino que o Cartório faça 

as comunicações de estilo, sobretudo para os Institutos de Identificação 

[art. 809, inciso VI do Código de Processo Penal].Declaro esta por 

publicada com a entrega em Secretaria da 1ª vara criminal. Dispensado o 

registro, na forma prevista na CNGC/MT. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 95850 Nr: 7764-17.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE KARINE LOUZICH 

HUGUENEY WIEGERT - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 Ante o exposto, com fundamento no art. 414 do Código de Processo 

Penal, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para o fim de IMPRONUNCIAR o 

réu Vilmar Luiz Troian, regularmente qualificado.Sem custas.Após o 

trânsito em julgado do presente veredicto, procedam-se às anotações de 

praxe e baixas necessárias. Determino que o Cartório faça as 

comunicações de estilo, sobretudo para os Institutos de Identificação [art. 

809, inciso VI do Código de Processo Penal].Declaro esta por publicada 

com a entrega em Secretaria da 1ª vara criminal. Dispensado o registro, na 

forma prevista na CNGC/MT. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 171115 Nr: 4050-73.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO LUCAS RODRIGUES FERREIRA, 

ALAN FARIAS PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Vistos etc.

Apresentada as defesas preliminares nos termos do art. 55, §4º, Lei nº 

11.343/2006 e estando a denúncia conforme com os critérios do art. 41, 
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CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; inexistindo, por 

ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, salvo melhor 

instrução; havendo probabilidade da materialidade e da autoria, salvo, 

também, melhor instrução, RECEBO-A INTEGRALMENTE.

Nos termos do artigo 394 do CPP c/c artigo 56 da Lei nº 11.343/2006, 

designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 31 de outubro de 

2018, às 13h30m.

 Intimem-se e/ou requisitem-se os denunciados.

 Intimem-se e/ou requisitem-se as testemunhas arroladas a fl.07 e 85. 

Expeça-se Carta Precatória para oitiva daquelas que não residem nesta 

Comarca, se for o caso.

 Cientifique o MP e as Defesas acerca da presente decisão

 Intimem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 147063 Nr: 2532-82.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DA SILVA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 istos etc.

Considerando o oficio em anexo, designo a audiência de instrução para o 

dia 14/11/2018 às 13hrs30min, intimem-se as testemunhas Gabriel e 

Michel, e requisitem-se as testemunhas PM Rodinei junto ao 12º Batalhão e 

Claudio Marques junto a Escola Militar. Intime-se o acusado pessoalmente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 169299 Nr: 2951-68.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO MAGGIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:21919/O, JIANCARLO LEOBET - OAB:10718

 Vistos etc.

SABINO MAGGIONI foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 12 

da Lei 10.826/03.

Em audiência de fl. 86, o Ilustre Representante do Ministério Público 

ofereceu proposta de suspensão condicional do processo, por 02 (dois) 

anos, nos termos do Artigo 89 da Lei 9099/95, que foi aceito pelo 

acusado.

Instado, o MP se manifestou pela extinção da punibilidade ante o 

cumprimento das condições fixadas, bem como pela restituição do valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), vez que trata-se de valor excedente, fls. 

99/101.

Pois Bem.

 Compulsando detidamente os autos, é possível verificar que o acusado 

cumpriu regularmente as condições impostas na fl. 86, tendo inclusive 

depositado a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme 

comprovante de fl. 90, restando um excedente de R$5.000,00 (cinco mil 

reais), correspondente ao valor da fiança recolhido na fl. 25.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de SABINO MAGGIONI, 

nos termos do § 5º do artigo 89 da Lei 9.099/95.

Determino a restituição do valor pago a título de fiança, fl. 25, para o 

denunciado. Intime-se o denunciado na pessoa do advogado, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, indicar numero de conta para restituição do valor. 

Desde já, com a indicação da conta, proceda-se a Sra. Gestora o 

necessário para vinculação do valor depositado na fl. 25, para os 

presentes autos, fazendo-se conclusão para a devida transferência.

Após, em nada sendo requerido, arquive-se estes autos, com as cautelas 

de estilo, após o trânsito em julgado.

Publique-se, Registre-se e Intime-se o acusado na pessoa do advogado 

de defesa.

Ciência ao Representante do Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 183254 Nr: 11081-47.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA PRISCILA ZAMPIERE BORTOLOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, HIGOR H DE ALBUQUERQUE SILVA - 

OAB:23.421 - MT

 Vistos etc.

Diante da apresentação da defesa preliminar às fls.77/78 sem qualquer 

matéria preliminar, designo Audiência de Instrução para oitiva das 

testemunhas de acusação e Defesa e interrogatório da ré para o dia 17 de 

outubro de 2018, às 16h30m.

Intime-se a acusada e o Ilustre Advogado de Defesa.

Ciência ao MP.

Intimem-se e/ou requisitem-se testemunhas arroladas às fls. 07/78. 

Expeçam-se Carta Precatória para a oitiva das testemunhas que não 

residem nesta Comarca, se for o caso.

Expeça-se o necessário para o devido cumprimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 94295 Nr: 6016-47.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILLO TAFFAREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 Processo nº. 6016-47.2012.811.0040.

Código nº. 94295.

Ação Penal.

SENTENÇA

Vistos etc.

MURILLO TAFFAREL foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 

306, Caput, da Lei 9.503/97.

Em audiência de fl. 63, o Ilustre Representante do Ministério Público 

ofereceu proposta de suspensão condicional do processo, por 02 (dois) 

anos, nos termos do Artigo 89 da Lei 9099/95, que foi aceito pelo 

acusado.

Instado, o MP se manifestou pela extinção da punibilidade ante o 

cumprimento, fl. 100.

 Compulsando detidamente os autos, é possível verificar que o acusado 

cumpriu regularmente as condições impostas na fl. 63.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MURILLO TAFFAREL 

nos termos do § 5º do artigo 89 da Lei 9.099/95.

Transfira a fiança conforme determinado às fls.63.

Após, em nada sendo requerido, arquive-se estes autos, com as cautelas 

de estilo, após o trânsito em julgado.

Publique-se, Registre-se e Intime-se o acusado na pessoa do Advogado.

Ciência ao Representante do Ministério Público.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, em 16 de dezembro de 2017.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 105447 Nr: 8531-21.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE ASSIS DE OLIVEIRA, CELIO 

BORGES DE ALMEIDA, JADERSON BORGES DE ALMEIDA, JOSE 

RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, por sentença, de Célio 

Borges de Almeida, Janderson Borges de Almeida e José Raimundo da 

Conceição, devidamente qualificados nos autos, em virtude de ter-se 

operado a prescrição da pretensão punitiva em abstrato do crime tipificado 

no artigo 163, Paragrafo Único, inciso III do CP, o que faço com 

fundamento no art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso VI, ambos do 

Código Penal e art. 61 do Código de Processo Penal.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.Declaro esta por publicada com a entrega em Secretaria da 

1ª vara. Dispensado o registro, na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se 

e Cumpra-se.Sorriso - MT, em 23 de novembro de 2018.Emanuelle 

Chiaradia Navarro ManoJuíza de Direito.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 185004 Nr: 9637-52.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO VALDEMIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARY CHRISTIANE BERTAIA 

DAL MASO - OAB:13390

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Defiro pedido da Defesa, para tanto, junte o substabelecimento.

3- Oficie o juizo deprecado para que informe acerca do cumprimento das 

precatórias expedidas às fls. 1668, 1670 e 1668.

4- Com o retorno das precatórias, encerrada estará a instrução, conforme 

§ 3º do art. 403 do CPP, assim, abra vista às partes para alegações finais 

no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.

5- Superado tal prazo, certifique e à conclusão para sentença, momento 

em que será apreciado eventual pedido oral.

6- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 13:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 Advogado(a): ___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 131801 Nr: 6274-52.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILSON DE SOUSA GOMES, SABRINA 

CUNHA SOUSA, ERICA LIMA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Certifico e dou fé, que remeto o presente ao setor de matéria para 

imprensa, a fim de INTIMAR a parte requerida, acerca da SENTENÇA 

ABSOLUTÓRIA de fls. 440/444, em todo o seu teor: "... Logo, o processo 

penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em 

suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem 

qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar 

sentença condenatória, sendo que na hipótese dos autos, as poucas 

provas amealhadas não foram capazes de derruir a dúvida que milita em 

favor dos acusados, sendo a absolvição da imputação do crime de furto, 

com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, medida 

impositiva.E havendo absolvição pelo crime de furto, não se pode cogitar, 

via de consequência, no caso, na prática do crime de corrupção de 

menores pelos acusados.Por todo o exposto, ABSOLVO os réus Marilson 

de Sousa Gomes, Sabrina Cunha Sousa e Érica Lima Machado, da prática 

do crime descrito no artigo 155, §4º, I e IV, do Código Penal, e art.244-B, 

do ECA, com lastro no art.386, VII, do CPP.Expeça-se imediatamente 

ALVARÁ DE SOLTURA em favor de Érica Lima Machado, que se encontra 

segregada na Comarca de Ponta Porã/MS, devendo a mesma ser colocada 

em liberdade, se por outro motivo não estiver presa.Revogo as medidas 

cautelares impostas anteriormente aos acusados.Dê-se ciência ao MPE e 

a DPE, intimando-se os advogados constituídos via Dje.Qualquer objeto 

lícito apreendido deverá ser devolvido ao proprietário. Os ilícitos deverão 

ser destruídos, encaminhados ou doados, nos moldes da seção própria do 

capítulo 07 da CNGC/MT.P.R.I.De Sorriso/MT, 03 de outubro de 

2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito"

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 168247 Nr: 2333-26.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 99286 Nr: 1899-76.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA 

CUNHA - OAB:6518, JOSIANE PILATTI - OAB:33.611/SC

 Certifico e dou fé, que IMPULSIONO o presente a fim de INTIMAR a defesa 

para apresentar suas contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 174122 Nr: 5708-35.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINVALDO PEREIRA DE SOUZA, JULIANO 

CESAR GOES (GOIS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO HENRIQUE DE LIMA 

CUNHA - OAB:83700

 Processo: 5708-35.2017.811.0040 (Código 174122)

VISTO/KP.

Considerando que o acusado SINVALDO PEREIRA DE SOUZA foi 

devidamente citado informando que possui advogado constituído e não 

apresentou defesa preliminar conforme informação de fls. 45/46 determino 

a intimação pessoal do acusado para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

constitua outro advogado de sua confiança, para que se habilite nos autos 

e, no prazo legal, apresente defesa preliminar e, caso não o fazendo, o 

que deverá ser certificado também, fica advertido o réu que será nomeado 

Defensor Público.

Certificada a não apresentação da defesa preliminar pelo acusado, dê-se 

vista dos autos à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

 Do Desmembramento

 Considerando que o réu JULIANO CESAR GOES, até o presente momento 

ainda não fora devidamente citado, face fuga do distrito da culpa, com o 

objetivo de evitar prejuízos ao regular andamento da liturgia procedimental 

e delongas na tramitação do processo, DETERMINO, o desmembramento 
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do processo com relação a este, 'ex vi' do teor do contido no art. 80 do 

Código de Processo Penal.

 A secretaria, por ocasião do desmembramento do processo, deverá 

certificar, de forma pormenorizada, fazendo-se constar a perfeita 

indicação do réu e seus processos.

Realizado o desmembramento, promova a citação do réu por edital na 

forma e prazo do artigo 361 do CPP, o qual será publicado uma vez no 

DJE.

Superado o prazo da citação ficta, certifique e à conclusão para fins do 

artigo 366 ou 397ss do CPP.

 Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Promova as intimações e requisições necessárias para o cumprimento do 

ato.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 28 de setembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284750 Nr: 12896-97.2018.811.0055

 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: ALPHAVILLE BUFFET LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAZON SUBTIL RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:9827

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A Instrução Normativa SCA n. 02/2011 regulamenta “os procedimentos 

necessários aos processos dos pedidos de restituições dos valores de 

taxas e custas judiciais”.

No caso, a guia n. 87402, devidamente recolhida, como se vê à fl. 05-v, 

não fora utilizada, haja vista que não houve interposição de Recurso 

Inominado conforme certidão da fl.06.

Logo, DEFIRO o pedido em questão.

PROMOVA-SE o necessário, na forma da Instrução Normativa SCA n. 

02/2011.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282175 Nr: 10776-81.2018.811.0055

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

 PARTE AUTORA: UNISERRA UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA MONTEIRO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEÔNIDAS CARGNIN QUATRIN - 

OAB:22284/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DE TANGARÁ DA SERRA – UNISERRA 

ingressou com a presente demanda em face de ADRIANA MONTEIRO 

MENDONÇA, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo, pugnando pela sua 

homologação (fls. 33/35).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 33/35, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 33/35, para que 

surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão porque SUSPENDO o feito 

até o integral cumprimento do acordo.

Custas e honorários conforme acordado.

Transcorrido o prazo previsto para o pagamento da dívida (10/05/2019 – 

fl. 34), INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, informarem se 

houve o cumprimento do acordo, valendo-se o silêncio como quitação.

 Após, com a informação da quitação, expressa ou tácita, CONCLUSOS.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 278456 Nr: 7756-82.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLANT DEFENDER TECNOLOGIA AGRICOLA 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO POLO ROTILLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MESQUITA - 

OAB:193.189/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o digno advogado da parte demandada para, no prazo de 15 

dias, subscrever a minuta do acordo apresentado às fls. 50/51.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 279148 Nr: 8352-66.2018.811.0055

 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: GISELE VIEIRA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANGARA SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar os advogados da parte autora para, no prazo de quinze dias, 

pugnar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 290564 Nr: 17460-22.2018.811.0055

 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: REGINA MOREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOB DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA - 

FORD TROPICAL VEICULOS, FORD MOTOR CAMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANDRÉ MARINHO 

GRAMARIN - OAB:14551-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não há o porquê autuar-se em apartado, uma vez que se trata de simples 

petição.

Posto isso, PROMOVA-SE o arquivamento dos vertentes autos, juntando a 

petição e documentos nos Autos n. 10616-95.2014.811.0055 (Código: 

169628).

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 289675 Nr: 16785-59.2018.811.0055

 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): EDINALDO LEANDRO BARRETO, RODRIGO 

CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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RECEBO a petição inicial.

DEFIRO de plano a expedição do mandado de pagamento, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme inteligência dos artigos 701 e 702, ambos do 

Código de Processo Civil, consignando no mandado que no referido prazo 

a parte ré poderá oferecer embargos que suspenderão a eficácia do 

mandado inicial e que, se não forem opostos, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

executivo.

No caso de pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 5% 

sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 701, “caput”, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284718 Nr: 12858-85.2018.811.0055

 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: PHMDL, ROSILENE LOPES MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 08 de novembro de 2018, às 

16h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 290738 Nr: 17626-54.2018.811.0055

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO VILELLA BONZANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o estado civil 

ou existência de união estável, a profissão e o endereço eletrônico da 

parte demandada, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, sob pena de 

extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 224318 Nr: 13635-41.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDO FEITOSA FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 99, DEFIRO a suspensão do feito até 

27.12.2018.

Após o que, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 287960 Nr: 15552-27.2018.811.0055

 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: ARMANDO VERONESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI SUDOESTE MT/PA - COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DO 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

 CITE-SE a parte demandada para que, no prazo de 15 dias, preste as 

contas, assim como requerido na exordial, ou então apresente 

contestação, nos termos do artigo 550 do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 286393 Nr: 14210-78.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOP TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES 

LTDA – EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, indicar o 

endereço eletrônico da parte executada, na forma do artigo 319, inciso II, 

do CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo 

único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 117615 Nr: 7659-97.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA INES REOLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RELOJOARIA DESIGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA MARIA FERREIRA - 

OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 Vistos.

FLÁVIA INÊS REOLON ingressou com a presente demanda em face de 

RELOJOARIA DESIGNER, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e pela extinção do feito (fls. 

298/298-verso).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 298/298-verso, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 298/298-verso, 

para que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que 

DECLARO EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, 

do CPC.

Honorários como acordado.

Custas conforme sentença/acórdão prolatada(o) nos autos.

P.I.C. CIÊNCIA à DPE.

 Considerando que as partes renunciam o prazo recursal, AO ARQUIVO 

com as baixas e anotações de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 288780 Nr: 16096-15.2018.811.0055

 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: DIOGO SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA, HIRAN 

IMBROISI BRANT TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Alberto Rodrigues dos 

Santos Grassano - OAB:23852, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - 

OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 22 de novembro de 2018, às 

15h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 280071 Nr: 9044-65.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO HENRIQUE ZANCHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:43702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícias, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa.

O mandado de citação penhora, avaliação e depósito deverão ser 

expedidos em três vias, a primeira com o propósito de promover a citação 

da parte executada, a segunda com o objetivo de promover a penhora, 

avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (três 

dias), e a terceira para servir de contrafé.

Citada a parte executada, o Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de 

bens, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada.

No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do 

executado, se for o caso.

Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 

(quinze) dias após a juntada do mandado de citação, independentemente 

de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, em regra, 

não terão efeito suspensivo.

No mais, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade 

de retificar a capa dos autos para que passe a constar como valor da 

causa: R$ 327.194,34.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 126295 Nr: 5231-11.2010.811.0055

 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): THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS, THIAGO 

AUGUSTO DOS SANTOS, ANA DOS ANJOS MARTINS PERON, ANCELMO 

PERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, MARCOS ROBERTO GARCIA - OAB:53.043/PR, 

SANDRO LEITE DOS SANTOS - OAB:7532

 Vistos.

A parte exequente, pela petição e documento de fls. 311/312, pugna pela 

realização de penhora “Bacenjud”, oportunidade em que indica que o valor 

atualizado da dívida é de R$ 30.056,99 (fl. 312).

O ato judicial de fl. 313 determinou a intimação do Banco exequente para 

indicar qual montante deverá permanecer bloqueado, haja vista que o 

valor integral da dívida fora bloqueado nas contas de dois dos 

executados, conforme se extrai do documento de fls. 314/316.

 A parte exequente, às fls. 317/317-verso, informa que, diante da 

solidariedade dos devedores, é indiferente qual conta permanecerá 

bloqueada, porém, pugna seja observada a inexistência de 

impenhorabilidade de valores antes da sua liberação.

Os executados Ancelmo Peron e Ana dos Anjos Martins Peron, às fls. 

320/325, pugnam, em suma, pelo desbloqueio dos valores bloqueados em 

nome do executado Ancelmo Peron, com a manutenção do valor 

bloqueado apenas em nome do devedor Thiago Augusto dos Santos, haja 

vista que o aludido valor quita integralmente a vertente execução.

Devidamente intimado para manifestar acerca do bloqueio, como se vê à fl. 

333, o executado Thiago Augusto dos Santos permaneceu silente.

Já o Banco exequente manifestou às fls. 335/337, pugnando, em suma, 

pela improcedência do pleito de fls. 320/325.

Pois bem.

De início, é preciso dizer que, como se extrai do documento de fls. 

314/316, permanecem bloqueados apenas os importes de R$ 30.056,99, 

na conta bancária do executado Ancelmo Peron, e de R$ 30.056,99, na 

conta bancária do executado Thiago Augusto dos Santos. Os demais 

valores bloqueados já foram, naquela oportunidade, liberados.

No ponto, é importante fixar a premissa de que o valor atualizado da dívida 

no momento do bloqueio era de R$ 30.056,99, como expressamente 

indicado pela parte exequente à fl. 312. Logo, os valores bloqueados 

apresentam-se em duplicidade em relação ao valor total da dívida 

exequenda.

Dessa feita, como acima apontado, o Banco exequente, às fls. 

317/317-verso, informa ser indiferente a qual valor permanecerá 

bloqueado e em qual conta, haja vista a solidariedade dos devedores. No 

entanto, pugna, expressamente, pela análise de eventual alegação de 

impenhorabilidade, a fim de evitar prejuízos ao recebimento do valor da 

dívida.

Já o executado Ancelmo Peron pugna pelo desbloqueio dos valores 

bloqueados em seu nome e pela manutenção do bloqueio realizado na 

conta do executado Thiago Augusto dos Santos, uma vez que seria ele o 

devedor principal.

O aludido executado Thiago Augusto dos Santos, devidamente intimado, 

deixou de apresentar qualquer impugnação ao bloqueio realizado em sua 

conta bancária.

Bem por isso, independentemente de qualquer outra discussão acerca 

dos bloqueios em questão, a simples inércia do devedor é suficiente para 

se presumir a sua aceitação ao bloqueio realizado em sua conta bancária 

para fins de quitação da dívida. Afinal, não se insurgiu contra o bloqueio 

em foco.

Depois, o valor bloqueado na conta bancária do aludido executado Thiago 

Augusto dos Santos é suficiente para a quitação da dívida, considerando 

ainda que é o devedor principal.

No ponto, mostra-se inconcebível a permanência de bloqueio superior ao 

próprio valor apontado pela parte exequente.

 Logo, ante a anuência tácita do executado Thiago Augusto dos Santos e 

por ser o devedor principal, bem como a suficiência do aludido valor para 

fins de quitação da dívida, DETERMINO o desbloqueio imediato do valor 
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bloqueado em nome do executado Ancelmo Peron.

Em relação ao valor bloqueado em nome do executado Thiago Augusto 

dos Santos, considerando o disposto no artigo 854, § 5º, do CPC, 

CONVERTO o aludido bloqueio em penhora, sem necessidade de lavratura 

do termo, conforme documentos a seguir juntados.

Posto isso, INTIMEM-SE as partes em litígio acerca da conversão do 

bloqueio em penhora.

Em seguida, diante da conta bancária informada nos autos, a Secretaria 

de Vara, caso a conta bancária seja de titularidade do digno advogado e 

não se trate apenas de levantamento de honorários advocatícios, 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.

No entanto, na eventualidade de a procuração não satisfazer as 

exigências elencadas anteriormente, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto 

ao débito principal, ser expedido em nome da própria parte.

Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o 

artigo 450, § 3º, da CNGC. Se o prazo transcorrer “in albis”, EXPEÇA-SE, 

no tocante ao débito principal, alvará em nome da própria parte.

Na hipótese de a conta bancária estar em nome da parte ou de se tratar 

apenas de levantamento de honorários advocatícios, EXPEÇA-SE alvará 

como solicitado, desde que se verifique que o digno advogado subscritor 

do requerimento possui procuração juntada aos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado.

Por fim, CONCLUSOS para a extinção da execução.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 281625 Nr: 10341-10.2018.811.0055

 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: ESPOLIO DE IVO LUIZ COLLA, PEROLITA SCHERER 

COLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LECIO KOIKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELLE SENRA COLLA - 

OAB:13.976-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALU SASSAKI - 

OAB:16898/MT, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 13451, 

Renata M. de A. V. Neto Debesa - OAB:11674-B

 Vistos. Não obstante a indenização por eventual deterioração do imóvel 

não constar da pretensão externada na exordial, é crível que a diligência 

solicitada será salutar para esclarecer a situação do imóvel e, assim, 

evitar ou mesmo conformar demandas futuras. Posto isso, DEFIRO o pleito 

em questão, de modo que deverá ser expedido mandado para que o 

Senhor Oficial de Justiça acompanhe a entrega do imóvel e certifique o 

estado em que se encontra, instruindo tal certidão com fotografias do 

aludido imóvel. Para tal diligência, o Senhor Oficial de Justiça, tão logo 

esteja em poder do mandado, deverá contatar as partes para que 

acompanhem a diligência. EXPEÇA-SE o necessário. AGUARDE-SE o 

decurso do prazo de resposta. DEFIRO o prazo de 05 dias para juntada de 

procuração outorgada pelo Espólio em favor do herdeiro Celson Antonio 

Colla.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284528 Nr: 12691-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTRUIDES BERNARDES PINTO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WALTRUIDES BERNARDES PINTO, 

RICARDO NABOR VESPUCIO, GLEICE LANE LEALI NUNES VESPUCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO ANTONIO DOMINGOS - 

OAB:41839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte autora, como se colhe da petição de fls. 15/16, comprovou o 

recolhimento das custas e taxas judiciais e deixou expresso que não 

pretende o deferimento da justiça gratuita. Ainda, promoveu a juntada dos 

documentos e os esclarecimentos necessários para o recebimento da 

petição inicial.

Posto isso, CITEM-SE os demandados para, no prazo legal, apresentarem 

resposta, sob pena de revelia, na forma do artigo 589 do CPC.

PUBLIQUE-SE edital, na forma do artigo 576, parágrafo único, do CPC, por 

força do artigo 589 do CPC.

No mais, PROMOVA-SE a retificação do polo ativo para que passe a 

constar o Espólio de Waltruídes Bernardes Pinto, representado pelos 

herdeiros Norma Miziara Bernardes Pinto, Waltruídes Bernardes Pinto 

Júnior e Maristela Bernardes Pereira.

Já no polo passivo deverá constar apenas Ricardo Nabor Vespucio e 

Gleice Lane Leali Nunes Vespucio.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264087 Nr: 27727-87.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE PEDRO DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Em que pese o pleito para aplicação da multa prevista no artigo 

334, § 8º, do CPC, observa-se que a situação fática em questão não se 

amolda ao respectivo arquétipo legal, haja vista que, conforme se colhe do 

aludido dispositivo legal, a multa em questão está prevista para a audiência 

inaugural do procedimento de conhecimento. No vertente caso, trata-se de 

audiência de conciliação designada incidentalmente em execução, a 

pedido da parte exequente, e com fundamento no artigo 139, V, do CPC. 

Nessa hipótese, tem-se que se trata de uma faculdade processual o 

comparecimento da parte “ex adversa”. Posto isso, INDEFIRO o pleito em 

questão. JUNTE-SE o cálculo atualizado da dívida. Sai o digno advogado 

da parte exequente intimado para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 291218 Nr: 17965-13.2018.811.0055

 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: RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 22 de novembro de 2018, às 

13h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

Por oportuno, ante a palpável hipossuficiência técnica da parte autora, 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório, na forma do artigo 373, § 

1º, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 288478 Nr: 15909-07.2018.811.0055
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 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES APARECIDO DE OLIVEIRA, PAULO SERGIO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DE SOUZA REIS, KAMILLY 

OLIVEIRA DA PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, RECEBO a emenda da inicial para que passe a constar 

como valor da causa R$ 35.366,54, com as retificações necessárias.

No mais, DEFIRO o prazo de 120 dias para que a parte autora apresente 

procuração com poderes para estar em juízo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 142259 Nr: 1649-32.2012.811.0055

 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: LEDIR DE FATIMA OENNING SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13615/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:15020-B, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

encaminho os autos ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora/interessada para requerer o que lhe é de direito, ressalvando que 

em caso de inércia, no prazo de quinze dias os autos retornarão ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 291201 Nr: 17946-07.2018.811.0055

 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: ESPOLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER, SARA 

AURELIA VARNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO a realização de perícia, razão pela qual NOMEIO Real Brasil 

Consultoria e Perícias Ltda., podendo ser localizada na Rua Rubens de 

Mendonça, n. 1.856, Sala 408, Bosque da Saúde, CEP 78050-000, 

Cuiabá/MT, telefone (65) 3052-7636, e-mail contato@realbrasil.com.br, 

para atuar como perito do Juízo. INTIME-SE o perito para, no prazo de 15 

dias, apresentar o valor dos honorários. Após, INTIMEM-SE as partes para 

apresentação de quesitos e assistente técnico no prazo de 15 dias, bem 

como para a parte exequente depositar o valor dos honorários, salvo se 

deles discordar. Na hipótese de inexistência de irresignação, desde logo 

HOMOLOGO o valor dos honorários apresentados. Em seguida, INTIME-SE 

o perito para apresentar o laudo no prazo de 30 dias. Com a apresentação 

do laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação no prazo de 15 dias, 

valendo o silêncio como concordância. Pelo menos inicialmente, a 

intimação do Banco demandado deverá se dar pessoalmente, já que não 

conta com procurador constituído. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285308 Nr: 13323-94.2018.811.0055

 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: ALLIANZ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANGARÁ SHOPPING CENTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O despacho de fl. 26 determinou a intimação da parte autora para 

promover o recolhimento das custas e taxa, como descriminado à fl. 25. 

No entanto, a petição de fls. 27/27-verso apresenta apenas o pagamento 

da taxa de distribuição e contadoria, passando ao largo de qualquer 

indicação/justificativa no que se refere ao recolhimento das custas e 

taxas judiciárias.

Dessa feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, promover 

o recolhimento das custas e da taxa judiciária, sob pena de extinção, 

conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 139320 Nr: 9792-44.2011.811.0055

 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: EDILSON DIAS REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDES, JOSE FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAHATMA GARCIA JOAQUIM - 

OAB:17.726 MT, NEWTON ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI 

BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA ELIANE JOHN - OAB:12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, REGIS DE ANDRADE CARDOSO - 

OAB:OAB/SP 255-236

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

encaminho os autos ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora/interessada para requerer o que lhe é de direito, ressalvando que 

em caso de inércia, no prazo de quinze dias os autos retornarão ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 288613 Nr: 16010-44.2018.811.0055

 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: MARC, SELANGELA DELMONDES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, 

BRADESCO SEGUROS S/A, HSBC SEGUROS (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 22 de novembro de 2018, às 

14h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

PROMOVA-SE a retificação da distribuição e autuação para que passe a 

constar, como valor da causa, o montante informado na petição de fls. 

42/42-verso.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 287554 Nr: 15259-57.2018.811.0055
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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: MILTON GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATANI BEFFART DO 

NASCIMENTO - OAB:89366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 22 de novembro de 2018, às 

14h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

No mais, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade 

de retificar a distribuição e autuação para que passe a constar, como 

valor da causa, R$ 82.615,00.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 289960 Nr: 17026-33.2018.811.0055

 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: PAULO FERREIRA NUNES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS ALVES SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o estado civil 

ou existência de união estável, a profissão e o endereço eletrônico do 

demandado, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, sob pena de 

extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228606 Nr: 17267-75.2016.811.0055

 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): SEBASTIAO BORGES DA SILVA

 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:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 70, DEFIRO a suspensão do feito até 

27.12.2018.

Após o que, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

No mais, desde já INDEFIRO o pedido de citação por edital (fl. 69), por 

força do artigo 256, § 3º, do CPC.

Portanto, transcorrido o prazo de suspensão, sem qualquer fato 

superveniente que impeça o andamento da execução, deverá ser 

cumprido o ato judicial de fls. 58/58-verso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 15291 Nr: 1272-47.2001.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JULIO CINCINATO AMERICH, 

HELIO EMERICH, MARIA ARMELINDA AMERICO EMERICH, BEATRIZ 

MARCELINO PIRES EMERICK, ESPOLIO DE VILMAR EMERICH, JULIO 

OSMAR EMERICH, ELIANE EMERICH SOUZA, FRANCISCO CARLOS DE 

FREITAS PEREIRA, VALDECIR EMERICK, MARIA JOANA SARTORI 

EMERICK, NORINDA MEREJOLI EMERICK, RUBENS EMERICH, DORACI 

EMERICH, FELIPE EMERICK DE FREITAS PEREIRA, FABIO DE CASTRO E 

SOUZA, IVONE EMERICK BONI, PEDRO BONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7658-B/MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro e 

com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte interessada para requerer o que lhe é de 

direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de quinze dias os 

autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284204 Nr: 12429-21.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFSDO, JALDINETE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C 3 ENTRETENIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DESIGNO nova audiência de conciliação para o dia 22 de novembro de 

2018, às 16h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções e 

Conflitos desta Comarca.

Considerando que a correspondência de fl. 38 fora devolvida com a 

indicação de “recusado”, consoante o art. 249 do CPC, PROMOVA-SE a 

citação por oficial de justiça no endereço indicado na aludida 

correspondência.

INTIME-SE a parte autora por DJE acerca da nova data designada para a 

realização da solenidade.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 290333 Nr: 17273-14.2018.811.0055

 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: JAIME OLIVEIRA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA COSTA ABDO - 

OAB:20817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

dias, indicar o endereço eletrônico da parte demandada, na forma do 

artigo 319, inciso II, do CPC, bem como (b) subscrever a petição inicial, sob 

pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do 

CPC.

Na mesma oportunidade, deverá a parte autora (c) apresentar as três 

últimas declarações de imposto de renda em nome próprio, bem como 

outros documentos que achar conveniente para retratar a 

hipossuficiência, sendo certo que a inércia será interpretada em seu 

desfavor, consoante o disposto no artigo 99, § 2º, do CPC.

 Afinal, tal diligência não é dispendiosa e poderá dissipar qualquer dúvida 

sobre a real situação econômica da parte, sendo certo que, na forma do 

artigo 378 do CPC, “ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder 

Judiciário para o descobrimento da verdade”.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 290435 Nr: 17391-87.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO BRESSAN, SILEUZA GUTIERREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, 

FORTIS PORCELANATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - 

OAB:OAB/MT20975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, (a) indicar o endereço 

eletrônico da demandada Franchini Materiais de Construção, bem como (b) 

indicar o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da 

demandada Fortis Porcelanatos, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, 

do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 287540 Nr: 15240-51.2018.811.0055

 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: EDIONE DA SILVA FUZARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEM PRODUÇOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904, MAYARA TRAJANO DA SILVA - OAB:24.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 08 de novembro de 2018, às 

13h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

DEFIRO a inversão do ônus probatória apenas em relação à queda da 

estrutura metálica, já que, no ponto em específico, se depara com 

hipossuficiência técnica, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 194472 Nr: 10493-63.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO GOMES, ABADIA SOARES GOMES, MARILDA 

GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUSSIVEL ANDERSON SOUZA SANTOS, 

ZORAIDE MASSON, MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 Vistos. De início, como se colhe à fl. 546-verso, o objeto da vertente 

audiência não resumia à conciliação, uma vez que também pretendia 

constituir prova de vida da parte exequente. Firmada essa premissa, haja 

vista que ainda não se constituiu a prova de vida, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre a constituição de 

prova de vida, fazendo-a por prova documental idônea, sem prejuízo de 

designação de nova audiência, bem como para que também se manifeste 

sobre a proposta de acordo acima apresentada. Após, INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o quanto pugnado 

pela parte exequente. No mais, permanece hígido o ato judicial de fls. 

546/546-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 118370 Nr: 8352-81.2009.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULISSES JOSE TONIAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK PRIEGNITZ ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Na forma do artigo 523 do CPC, INTIME-SE a parte executada por 

edital, conforme o artigo 513, § 2º, inciso IV, do CPC, para, no prazo de 15 

dias, pagar o débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%. 

A parte executada deverá ser alertada que, na forma do artigo 525 do 

CPC, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do CPC sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Após, se transcorrer “in albis” o prazo para pagamento 

espontâneo, INTIME-SE a parte exequente para 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. (...) CIÊNCIA à DPE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 288206 Nr: 15708-15.2018.811.0055

 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: MOISES APARECIDO DE OLIVEIRA, PAULO SERGIO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULI IZIDORO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, RECEBO a emenda da inicial para que passe a constar 

como valor da causa R$ 39.181,20, com as retificações necessárias.

No mais, DEFIRO o prazo de 120 dias para que a parte autora apresente 

procuração com poderes para estar em juízo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285133 Nr: 13193-07.2018.811.0055

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

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUAXE CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:OAB/SP236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda proposta por BANCO RODOBENS S/A. em face de 

GUAXE CONSTRUTORA LTDA., ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora requer a desistência da ação (fl. 61).

 Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade, somente resta a extinção 

anômala da contenda, razão por que HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.
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Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Nos termos do art. 90 do CPC, CONDENO o autor ao pagamento das 

custas e da taxa judicial.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 290786 Nr: 17645-60.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO RIBEIRO DE NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que toca ao pleito de exibição de documentos, OFICIE-SE ao Juízo da 2ª 

Vara da Comarca de Rio Branco/AC para, no prazo de 15 dias, informar 

se houve a liberação de acesso ao sistema da empresa para os usuários. 

Caso negativo, para que disponibilize o(s) extrato(s) das contas 

existentes no CPF/nome da parte autora.

No mais, CITE-SE a parte demandada no endereço indicado na inicial para, 

no prazo legal, apresentar resposta, sob pena de revelia, oportunidade em 

que deverá apresentar o relatório financeiro/contábil das contas da parte 

autora, bem como do crédito existente nas aludidas contas.

 Por fim, CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica as declarações de hipossuficiência.

DEIXO de designar audiência de conciliação, uma vez que se trata de 

liquidação de sentença.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 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:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 208602 Nr: 908-50.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIDELIS MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA BRITO MARTA SLOVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/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 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 290340 Nr: 17279-21.2018.811.0055

 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: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIA DE OLIVEIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:328.945/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de busca e apreensão, fundado a partir de contrato 

garantido por alienação fiduciária, pelo qual o requerente, OMNI S/A. – 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pretende alcançar o bem 

que se encontra em posse da parte requerida JULIA DE OLIVEIRA LOPES, 

em decorrência da cédula de crédito bancário indicada às fls. 

06-verso/07.

 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 verificará por “carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário”.

 No caso judicializado, a mora da parte requerida ficou devidamente 

comprovada pela notificação extrajudicial de fl. 06. 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 e 

DETERMINO:

I) O devedor fiduciante poderá, no prazo de 05 (cinco) dias do 

cumprimento da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme o 

cálculo apresentado pelos credores, recebendo o bem livre de ônus.

 II) Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se 

consolidará no patrimônio dos credores fiduciários.

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 devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida.

IV) Após a apreensão, 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.: 290315 Nr: 17263-67.2018.811.0055

 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: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EDUARDA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de busca e apreensão, fundado a partir de contrato 

garantido por alienação fiduciária, pelo qual o requerente, Consórcio 

Nacional Honda Ltda., pretende alcançar o bem que se encontra em posse 

da parte requerida Maria Eduarda Costa Silva, em decorrência da cédula 

de crédito bancário indicada às fls. 19/19-verso.

 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 verificará por “carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário”.

 No caso judicializado, a mora da parte requerida ficou devidamente 

comprovada pela notificação extrajudicial de fls. 22/23. 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 e 

DETERMINO:

I) O devedor fiduciante poderá, no prazo de 05 (cinco) dias do 

cumprimento da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme o 
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cálculo apresentado pelos credores, recebendo o bem livre de ônus.

 II) Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se 

consolidará no patrimônio dos credores fiduciários.

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 devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida.

IV) Após a apreensão, 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.: 290385 Nr: 17323-40.2018.811.0055

 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): CAMILA ALVES CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INTIME-SE o Banco demandante para que, no prazo de 15 

dias, (a) indicar o estado civil ou existência de união estável, a profissão e 

o endereço eletrônico da demandada, nos termos do artigo 319, inciso II, 

do CPC, bem como (b) comprovar a mora do devedor, mormente pelo 

protesto por edital, pois a sua falta conduz à ausência de um pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos 

exatos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob pena de 

extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 290016 Nr: 17053-16.2018.811.0055

 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): LUCELIA LIMA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INTIME-SE o Banco demandante para, no prazo de 15 dias, (a) 

indicar o estado civil ou existência de união estável e a profissão da 

demandada, nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC, bem como (b) 

comprovar a mora do devedor, mormente pelo protesto por edital, pois a 

sua falta conduz à ausência de um pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, nos exatos termos do art. 

485, IV, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção, conforme 

preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.No mais, REMETAM-SE os 

autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar o nome da parte 

demandada para que passe a constar o nome correto LUCLECIA LIMA 

DIAS.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 288986 Nr: 16242-56.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO SILVA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, (a) indicar o seu 

endereço eletrônico, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, bem como 

(b) juntar aos autos a cédula de crédito bancário legível, firmado com a 

parte demandada, uma vez que o documento de fls. 13/14-verso se 

encontra ilegível, na forma do artigo 320 do CPC, sob pena de extinção, 

conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284883 Nr: 12982-68.2018.811.0055

 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): F C DA SILVA E SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 28-verso, DEFIRO o prazo de 30 (trinta) 

dias para que a parte autora comprove a mora do devedor, como 

determinado à fl. 26-verso.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272374 Nr: 2945-79.2018.811.0055

 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): MÁRCIO BRIGNONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO o pedido de fls. 32/32-verso.Assim, INTIME-SE a 

parte demandante, derradeiramente, para que, no prazo de 15 dias, 

EMENDE a inicial no sentido de comprovar a mora do devedor, mormente 

pelo protesto por edital, pois a sua falta conduz à ausência de um 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, nos exatos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, 

bem como para que apresente o endereço eletrônico do demandado, sob 

pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do 

CPC.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285183 Nr: 13221-72.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTYA KAREN RIBEIRO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como requerido à fl. 19-verso, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

30 dias, comprovar a mora do devedor, na forma do despacho de fls. 

18/18-verso, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, 

parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 290102 Nr: 17122-48.2018.811.0055

 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: TAKASHI SHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRENE ANA CUSTODIO SOARES, L. R. DE 

MELLO & CIA LTDA, LUCIANO MIGUEL MARCON, PAULO EDUARDO 
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SANCHES ROSA RODRIGUES DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 08 de novembro de 2018, às 

14h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 Por fim, como requerido à fl. 04-verso, DEFIRO a tramitação prioritária ao 

presente feito, nos termos do artigo 71 da Lei 10.741/2003.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 288317 Nr: 15769-70.2018.811.0055

 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: IZAUTINA DOS REIS CONSTANTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO 

- OAB:6160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONCEDO a liminar pretendida para DETERMINAR a 

exclusão, por ora, por parte da demandada, do nome da parte demandante 

IZAUTINA DOS REIS CONSTANTINO dos órgãos restritivos de créditos 

referente ao débito em discussão nos autos, sob pena de multa diária de 

R $  3 0 0 , 0 0  ( t r e z e n t o s  r e a i s ) ,  a t é  o  l i m i t e  d e  R $ 

38.160,00.Independentemente de ser obrigação da parte demandada a 

exclusão, OFICIEM-SE aos respectivos órgãos de restrição ao crédito para 

que efetuem a imediata exclusão do nome da parte demandante de seus 

cadastros no que tange ao débito em comento, sob pena de multa diária de 

R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 38.160,00.DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 08 de novembro de 2018, às 

15h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica 

ao talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o 

prazo de resposta observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura 

das partes quanto à realização da audiência de conciliação/mediação e 

insucesso da composição amigável, com a advertência grafada no artigo 

344 do CPC.CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.Por fim, 

considerando que a parte autora é maior de 60 (sessenta) anos, 

DETERMINO a priorização do trâmite deste feito em relação aos demais, 

nos moldes do artigo 71 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), 

DEVENDO, outrossim, ser anotada, em letras garrafais, tanto na capa dos 

autos como no registro, a expressão “PRIORIDADE NO TRÂMITE POR SE 

TRATAR DE IDOSO”.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 289263 Nr: 16435-71.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBIA ARGENTA DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar seu endereço 

eletrônico, na forma do artigo 319, inciso II do CPC, sob pena de extinção, 

conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

INTIME-SE, ainda, a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar as 

três últimas declarações de imposto de renda e outros documentos que 

achar conveniente para retratar a hipossuficiência, sendo certo que a 

inércia será interpretada em seu desfavor, consoante o disposto no artigo 

99, § 2º, do CPC.

 Afinal, tal diligência não é dispendiosa e poderá dissipar qualquer dúvida 

sobre a real situação econômica da parte, sendo certo que, na forma do 

artigo 378 do CPC, “ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder 

Judiciário para o descobrimento da verdade”.

 No mais, APENSEM-SE os vertentes autos aos Autos n. 

8669-64.2018.811.0055 (Código: 279558).

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 287063 Nr: 14821-31.2018.811.0055

 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: ADVOCACIA BRIDI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

eletrônico da parte demandada, na forma do artigo 319, inciso II do CPC, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, 

do CPC.

No mais, deverá, na mesma oportunidade, esclarecer se os documentos 

encartados às fls. 208/241 foram juntados de forma equivocada, haja 

vista que não dizem respeito aos fatos narrados na exordial, tal qual não 

se tratam das mesmas partes.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 207531 Nr: 21053-64.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABG TRANSPORTES RODOVIARIO DE 

CARGAS LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO JOSÉ FUMIS FARIA - 

OAB:37.102-PR, MÁRCIO AYRES DE OLIVEIRA - OAB:32.504/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 159647 Nr: 8792-38.2013.811.0055

 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: OITO FLORESTAL LTDA - EPP, SELTON JOSÉ VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA, MUTUAL SEGUROS 

CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECILIANA M.FANTINATO 

VIEIRA - OAB:8.464 OAB/MT, FÁBIO NUNES NEVES DE ARAÚJO - 

OAB:18415/O, ILMA SANTOS MORAIS - OAB:OAB/MT 13.738-B, JOÃO 

JENEZERLAU DOS SANTOS - OAB:3613-B/MT, NADSON JENEZERLAU 

SILVA SANTOS - OAB:OAB/MT 11.623-A, PEDRO ROBERTO ROMÃO - 
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OAB:209.551/SP

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 10364 Nr: 745-32.2000.811.0055

 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): ESPOLIO DE JULIO CINCINATO AMERICH, 

HELIO EMERICH, MARIA ARMELINDA AMERICO EMERICH, BEATRIZ 

MARCELINO PIRES EMERICK, ESPOLIO DE VILMAR EMERICH, JULIO 

OSMAR EMERICH, ELIANE EMERICH SOUZA, FRANCISCO CARLOS DE 

FREITAS PEREIRA, VALDECIR EMERICK, MARIA JOANA SARTORI 

EMERICK, NORINDA MEREJOLI EMERICK, RUBENS EMERICH, DORACI 

EMERICH, FELIPE EMERICK DE FREITAS PEREIRA, FABIO DE CASTRO E 

SOUZA, IVONE EMERICK BONI, PEDRO BONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT19.081, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A, IVALDIR PAULO MUHL - OAB:17441-A, MIRIAN CRISTINA 

RAHMAN MÜHL - OAB:4624

 Vistos.

RODRIGO MISCHIATTI ingressou com a vertente execução de título judicial 

em face de ESPÓLIO DE JÚLIO CINCINATO EMERICH, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente informou a quitação da dívida (fl. 

354).

Após, a parte executada promoveu o pagamento das custa e despesas 

processuais (fls. 374/374-verso), sendo que o alvará fora expedido à fl. 

380.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e do 

art. 925, ambos do CPC.

Custas, se houver, pela parte executada.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228171 Nr: 16861-54.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ALEXANDRE CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O requerimento de fl. 87 não confronta a determinação de fl. 86. Afinal, o 

trâmite processual já estará suspenso por conta da execução frustrada.

Logo, CUMPRA-SE a decisão de fl. 86.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282822 Nr: 11336-23.2018.811.0055

 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: JOSE TEODORO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE DE SOUZA PESERICO, MARIANI 

PESERICO SANTOS, ADEMAR OLIMPIO SOUZA PESERICO, FLAVIANI 

SOUZA PESERICO CERUTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:OAB-MT 12.352, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6565, 

HÍGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - OAB:OAB/MT 

10.488, Renata Barcaro - OAB:MT0019819O, SÍLVIA SOARES 

FERREIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT 14.610

 Vistos.

O aviso de recebimentos de fl. 45 revela que a demanda Mariani Peserico 

Santos não fora citada, constando a informação “mudou-se”.

 A parte autora, então, requer a renovação da diligência no endereço 

informado nos autos, a ser cumprida por oficial de justiça, uma vez que 

residiria, sim, naquele endereço (fl. 53).

Dessa feita, DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 22 de 

novembro de 2018, às 13h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Soluções de Conflitos desta Comarca, conforme pauta previamente 

formulada pelo próprio Centro.

CITE-SE a parte demandada Mariani Peserico Santos por carta precatória, 

sendo certo que o prazo de resposta observará o artigo 335 do CPC, 

dependendo da postura das partes quanto à realização da audiência de 

conciliação/mediação e insucesso da composição amigável, com a 

advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 INTIMEM-SE a parte autora e os demais demandados já citados pelos 

dignos advogados constituídos nos autos.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 181860 Nr: 23966-53.2014.811.0055

 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: ZOETIS INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA DA SILVA BRITO - 

OAB:OAB/SP 286.438, EDINÉIA SANTOS DIAS - OAB:197.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte autora manifesta, à fl. 190, a respeito da certidão de fl. 189, 

informando que não fora intimada para que promovesse o pagamento da 

diligência do senhor Oficial de Justiça.

Dessa feita, ADOTO as seguintes providências:

I-) CERTIFIQUE a Secretaria de Vara se a parte autora fora intimada na 

carta precatória, pelo respectivo advogado constituído nos autos, para 

recolher a diligência do Sr. Oficial de Justiça.

II-) Após, REENCAMINHE a carta precatória para a Comarca de Cuiabá-MT, 

com o prévio recolhimento da guia de distribuição, se certificada a 

intimação, e com a dispensa de novo recolhimento, se a devolução se deu 

sem a prévia intimação, já que, nesta hipótese, a devolução se deu 

prematuramente.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 255982 Nr: 21398-59.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ RODRIGUES DUARTE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

BANCO BRADESCO S.A ingressou com a presente demanda em face de 

JUAREZ RODRIGUES DUARTE - ME, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e pela extinção do feito (fls. 

68/69).

Os autos vieram-me conclusos.
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É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 68/69, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 68/69, para que 

surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DECLARO 

EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC.

Custas e honorários conforme acordado.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266755 Nr: 29662-65.2017.811.0055

 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: THIAGO BARATELLI BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO ROBERTO FREIRE MORAES, POMPEU 

IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Vistos.

THIAGO BARATELLI BORGES ingressou com a presente demanda em 

face de DANILO ROBERTO FREIRE MORAES e POMPEU IMOBILIÁRIA 

LTDA., todos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e pela extinção do feito (fls. 

106/108).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 106/108, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 106/108, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DECLARO 

EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC.

Cada parte deverá arcar com os honorários advocatícios dos respectivos 

advogados.

Sem custas, na forma do § 3º do art. 90 do CPC.

P.I.C.

Considerando que as partes renunciam o prazo recursal, AO ARQUIVO 

com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 16818 Nr: 3277-42.2001.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELCI CHAPARRO MALDONADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:OAB/PE 20.366-D, RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17380/DF, WÁLLACE ELLER MIRANDA - OAB:OAB/DF 52.753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como já determinado às fls. 149/150, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 05 dias, (a) manifestar sobre a petição de fls. 175/175-verso 

e, por oportuno, (b) esclarecer o pleito de desistência da execução, 

conforme se colhe da petição de fl. 173.

Afinal, a aludido petição de fl. 173 é subscrita por advogado que não mais 

representaria a parte exequente, conforme petição de fl. 155.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 140772 Nr: 74-86.2012.811.0055

 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: WALTER DONIZETTI FELIPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAT -TELECOMUNICAÇÕES MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CAMPANHÃO - 

OAB:161491/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A/MT, Ana Tereza Palhares Basílio - OAB:74.802-RJ, 

ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT, MÔNICA CRISTINA 

FELIZARDO VASCONCELLOS DOS ANJOS - OAB:13.237/MT/B

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 223072 Nr: 12477-48.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEIR ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O requerimento de fl. 84 não confronta a determinação de fl. 83. Afinal, o 

trâmite processual já estará suspenso por conta da execução frustrada.

Logo, CUMPRA-SE a decisão de fl. 83.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228457 Nr: 17102-28.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CICERO JESUS SANTOS

 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:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 135, DEFIRO a suspensão do feito até 

27.12.2018.

Após o que, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 58978 Nr: 623-72.2007.811.0055

 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: IBRAHIM SALOMÃO, YEDA ISAAC SALOMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARQUES DOS ANJOS, IDALCI 

CATARINA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON CAPUANO DE 

OLIVEIRA - OAB:5914-B, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.
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ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 224685 Nr: 13993-06.2016.811.0055

 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): JOAQUIM VILELA DE SOUZA

 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:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 112, DEFIRO a suspensão do feito até 

27.12.2018.

Após o que, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 181535 Nr: 23657-32.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIVALDO NUNES LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZA ZANCHETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380/MT, Julierme Romero - OAB:6240/MT, RODRIGO 

CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 289382 Nr: 16515-35.2018.811.0055

 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: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIVAL PARTICIPAÇOES ADMINISTRAÇOES 

E ASSESSORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, (a) indicar o endereço 

eletrônico das partes, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, bem como 

(b) comprovar o recolhimento das custas de distribuição e contadoria, sob 

pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do 

CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 202370 Nr: 16631-46.2015.811.0055

 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: ABG TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA 

-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Vistos.

ABG – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA – ME ingressou 

com a presente demanda em face de BANCO ITAÚ S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e pela extinção do feito (fls. 

215/216).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 215/216, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 215/216, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DECLARO 

EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC.

Custas e honorários conforme acordado.

P.I.C.

Considerando que as partes renunciam o prazo recursal, AO ARQUIVO 

com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 196944 Nr: 12397-21.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O requerimento de fl. 94 não confronta a determinação de fl. 93. Afinal, o 

trâmite processual já estará suspenso por conta da execução frustrada.

Logo, CUMPRA-SE a decisão de fl. 93.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 6895 Nr: 471-44.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BJD DIREITOS CREDITÓRIOS S/A LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIOMAR INTROVINI ZANATTA, ESPOLIO DE 

IRINEU ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA RODRIGUES 

MACIEL - OAB:10.862-MT, CRISTIELIA LEILA LARA SANSÃO - 

OAB:20.647-MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, RAFAEL 

VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - OAB:6797/MT

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 820, DEFIRO o prazo de 15 (quinze) dias 

para que a parte autora promova a diligência necessária para o 

andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 8866 Nr: 1491-31.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PEDRO ROCHA VIEIRA, 

FRANCISCA LEITE VIEIRA, JOÃO LEITE VEIRA, MARTA LEITE VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:OAB/MT 13.288, DAYANNY DE ALMEIDA FARIA - 

OAB:9290/B, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6949, LUIS 

CARLOS DE CARVALHO DORES - OAB:12724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RICARDO GOMES - 
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OAB:126 759-SP, JULIO CESAR CESTARI MANCINI - OAB:OAB/MS 

4.391-A, MARGARETH MIESSI CAIRES GOMES - OAB:127083

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 430/431, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar o advogado do executado JOÃO LEITE VIEIRA para, no prazo de 

quinze dias, manifestar sobre o cálculo atualizado da dívida de fl. 407, 

valendo o silêncio como concordância (decisão fls. 417/418).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 291556 Nr: 18277-86.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, CARLA FABIANA HERMANN ZAGOTTO CONSALTER - 

OAB:25009, EWERTON SOLER CONSALTER - OAB:OAB/PR 24.858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 dias, 

EMENDAR a inicial, esclarecendo se o vertente feito trata-se de cautelar 

incidental aos aludidos feitos em apenso, especificando qual, ou, em se 

tratando de cautelar antecedente, deverá indicar, de forma precisa, a lide 

principal e o seu respectivo fundamento, nos termos do artigo 305 do CPC, 

ou seja: do que se tratará o futuro pedido principal, além do mais, deverá 

esclarecer os critérios utilizados para a conversão da soja em algodão, 

instruindo com as provas documentais da respectiva cotação utilizada, 

sob pena de extinção. INTIME-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 221459 Nr: 11250-23.2016.811.0055

 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: JUSCELIA APARECIDA ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o levantamento dos valores (fl. 66), bem como a sentença 

de fls. 45/46 e a manifestação da parte autora de fl. 72, AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 64405 Nr: 5919-75.2007.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇOES ADMINISTRAÇOES E 

ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO MARIUSSI, ELIO MARIUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 388, DEFIRO o prazo de 20 (vinte) dias 

para que a parte exequente promova as diligências necessárias para o 

andamento do feito.

Sem prejuízo da providência anterior, como já determinado à fl. 384-verso, 

conforme o artigo 313, § 2º, inciso II, do CPC, INTIME-SE o inventariante 

para, no prazo de 30 dias, manifestar interesse na sucessão processual e 

promover a respectiva habilitação.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 232774 Nr: 21748-81.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO AUTOMOTIVO MULTIMARCAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos. Na forma do artigo 523 do CPC, INTIME-SE a parte executada, pelo 

seu digno advogado, para, no prazo de 15 dias, pagar o débito, acrescido 

de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% e de 

honorários advocatícios também de 10%. A parte executada deverá ser 

alertada que, na forma do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo previsto 

no artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Após, se transcorrer “in 

albis” o prazo para pagamento espontâneo, INTIME-SE a parte exequente 

para 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. 

(...) No mais, EXPEÇA-SE alvará em favor da parte autora do valor 

incontroverso depositado às fls. 123-verso/124, como requerido às fls. 

140/141, cumprindo, se for o caso, o item o artigo 450, § 3º,da CNGC – 

Foro Judicial. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 208627 Nr: 913-72.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TALITA SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:OAB/MT: 15837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl. 60, INTIME-SE a parte exequente, 

pessoalmente e pelo digno advogado, na forma do artigo 485, §1º, do CPC.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 196570 Nr: 12103-66.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUILINO AFONSO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O requerimento de fl. 75 não confronta a determinação de fl. 74. Afinal, o 

trâmite processual já estará suspenso por conta da execução frustrada.

Logo, CUMPRA-SE a decisão de fl. 74.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 240220 Nr: 8083-61.2017.811.0055

 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: SALETE ADILES SAMULEWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGABOM INDUSTRIA E COMERCIO DE 

SORVETES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE AZEVEDO - 

OAB:21079/0, DIÓGENES NUNES DE ALMEIDA NETO - OAB:OAB/RO 

3.831
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 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 156998 Nr: 5612-14.2013.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

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

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LORENZETTI - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LORENZETTI LTDA. em face de ADRIANO SILVA SANTOS, 

ambos qualificados nos autos.

 Após um ato e outro, determinou-se a intimação da parte autora, por meio 

do digno advogado, para, no prazo assinalado, promover o andamento do 

feito, sob pena de extinção, contudo, quedou-se inerte (fl. 109).

Intimada a parte autora para manifestar nos autos, sob pena de extinção, 

também deixou de manifestar (fl. 112)

Pois bem.

Tendo em conta a inércia da parte autora, somente resta a extinção 

anômala do feito.

Não custa ressaltar que, na forma do art. 274 do CPC, é incumbência da 

parte autora manter o endereço atualizado nos autos.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso 

III, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas e custas 

processuais.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 50040 Nr: 358-07.2006.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PARENTE DE SÁ BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, Aroldo Vander 

Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 1.500, DEFIRO o prazo de 10 (dez) dias 

para que a parte demandada se manifeste acerca do laudo pericial de fls. 

1.483/1.496, como determinado à fl. 1.498.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 223553 Nr: 12903-60.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON TEIXEIRA DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, MARIA AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA 

- OAB:16555-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O requerimento de fl. 74 não confronta a determinação de fl. 71. Afinal, o 

trâmite processual já estará suspenso por conta da execução frustrada.

Logo, CUMPRA-SE a decisão de fl. 71.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135627 Nr: 5817-14.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES, LUCIANO DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI, VALDIR 

MARQUEZIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, HEBER SEGER - OAB:21924/MT, HERMES BEZERRA DA 

SILVA NETO - OAB:11405, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - 

OAB:18293

 /Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 157/158, 

diante da certidão de fl. 160, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 153652 Nr: 2314-14.2013.811.0055

 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: ROBERTO LUPPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, CARLA FABIANA H. ZAGOTTO CONSALTER - 

OAB:25.009/P, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA FRANCISCA DE 

SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT, SAMARA FAVETTI SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 23.855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - OAB:OAB/MT 

Nº 6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:207681e 11210-A

 Considerando o tempo já transcorrido desde o requerimento, infere-se, 

sem demonstração de ainda pender de cumprimento a ordem de 

reintegração de posse, a ausência de interesse no aludido pleito, razão 

pela qual INDEFIRO tal pleito. (...) Posto isso, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, (a) informar quais as safras se refere 

a vertente execução (2016/2017 e 2017/2018 ou 2015/2016 e 2016/2017), 

(b) precisar o valor que pretende que seja executado e (c) amoldar o 

requerimento à execução definitiva ou mesmo aguardar o desenrolar do 

imbróglio jurídico, esclarecendo, por conseguinte, o aludido requerimento. 

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 225027 Nr: 14273-74.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJ COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO 

LTDA – ME, GUSTAVO RAVAGNANI NAVARRO DE MORAES, KAREN 

PEGORARO NAVARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 99, DEFIRO o prazo de 180 dias para que 

a parte exequente promova as diligências necessárias para o andamento 
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do feito.

INTIME-SE, ainda, a parte exequente acerca da junta das respostas de fls. 

109/110 e 115/116, consignando o prazo de 15 dias para eventual 

manifestação.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 278464 Nr: 7769-81.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO VIEIRA DE QUEIROZ, GISELE 

FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes iniciaram tratativas para eventual composição 

amigável, DESIGNO nova audiência de conciliação para o dia 30 de 

outubro de 2018, às 14h00min, a ser presidida por este Juízo, sendo que, 

se não restar frutífera a conciliação, começará daquela data o prazo para 

apresentar resposta, independentemente do seu comparecimento.

INTIME-SE a parte demandada pessoalmente, grafando que, se não 

comparecer ou, se comparecer, não restar exitosa a composição 

amigável, terá início da audiência o prazo legal para apresentar resposta, 

sob pena de revelia.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 240311 Nr: 8156-33.2017.811.0055

 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: TARCISIO HORN, SALDI HORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA - 

OAB:12989/MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265051 Nr: 28478-74.2017.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HNDN, LAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente às fls. 23/24 e 

tendo em vista o parecer ministerial de fl. 30, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as 

partes.

 Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

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

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 22306 Nr: 1704-95.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDS, APSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos, as partes entabularam acordo à fl. 37, 

pugnando pela homologação do referido acordo.

 Assim, considerando que as partes entabularam acordo (fl. 37), e tendo 

em vista ainda o parecer ministerial (fls. 38), a homologação é medida que 

se impõe.

 Posto isso, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

a transação de fl. 37, celebrada nestes autos.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b” c/c art. 924, inc. II, ambos do Código de Processo Civil.

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

Custas pela parte executada, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da Justiça Gratuita.

Ciência ao Ministério Público.

Arquivem-se os autos, após as baixas e anotações necessárias.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 278213 Nr: 7589-65.2018.811.0055

 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: VFL, SMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente à fl. 04/06 e 

ainda tendo em vista o parecer ministerial de fl. 18, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as 

partes.

Posto isso, DECLARO a dissolução da união estável entre Vicente Ferreira 

Leite e Simone Martins da Silva.

 Assim JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente.

Publique-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 242111 Nr: 10461-87.2017.811.0055

 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: WGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDMA, WSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT

 Vistos.

Analisando o petitório de fls. 60/65 vejo que não merece acolhimento, 

posto que a execução de alimentos provisórios devem ser requeridos em 

autos apartados, nos termos do artigo 531, § 1º, do CPC.

Desta forma, proceda a Sra. Gestora Judiciária com o desentranhamento 

do referido petitório devolvendo a procuradora para as medidas 

adequadas.

Sem prejuízo, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 13/03/2019, às 13h30min.

Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas, nos termos 

do art. 450, do Código de Processo Civil.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 216873 Nr: 7396-21.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LADS, FDMA, MDFADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Analisando o petitório de fls. 94/98 vejo que não merece acolhimento, 

posto que a execução de alimentos provisórios devem ser requeridos em 

autos apartados, nos termos do artigo 531, § 1º, do CPC.

Desta forma, proceda a Sra. Gestora Judiciária com o desentranhamento 

do referido petitório devolvendo a procuradora para as medidas 

adequadas.

Sem prejuízo, considerando o teor do relatório psicossocial juntado nos 

autos em apenso, designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 13/03/2019, às 13h30mim.

Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas, nos termos 

do art. 450, do Código de Processo Civil.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do NCPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 263698 Nr: 27435-05.2017.811.0055

 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: MGPDS, NGPDS, VPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE CAROLINE VIEIRA - 

OAB:24838/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

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

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar o alvará judicial que se encontra devidamente 

confeccionado na contracapa dos autos, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 246594 Nr: 14067-26.2017.811.0055

 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: Denise Roosevelt Ribeiro Vendrame, ERICK RIBEIRO 

VENDRAME, TASSIA RIBEIRO VENDRAME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LEONARDO CEZAR VENDRAME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, compulsando os autos constatei que às fls. 62/72 a parte 

autora carreou aos autos diversos documentos, cumprindo parcialmente a 

r. decisão de fl. 57. Desta forma, considerando que ainda está 

transcorrendo o prazo concedido na referida decisão, encaminho os 

autos para o escaninho de decurso de prazo.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 168559 Nr: 9177-49.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VEODS, GCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Rosa Neto - OAB:9823

 Desta forma, considerando o inadimplemento da parte executada a 

manutenção da prisão civil deste é medida imperativa.Posto isso, e em 

consonância com o parecer ministerial INDEFIRO o requerimento de 

revogação da prisão civil do executado José ueliton Francisco da Silva, e 

por consequência MANTENHO a decisão de fl. 100, 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).Intime-se.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266673 Nr: 29596-85.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGS, ABVDS, PRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete em que conste petição para ser juntada neste processo. Certifico 

ainda, decorreu o prazo de suspensão citado nos autos. Portanto, intimo a 

parte autora, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. (CPC, art. 485, III).

 Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat. 7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 291170 Nr: 17937-45.2018.811.0055

 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: CMB, SRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Processe-se em Segredo de Justiça (CPC, art. 189, inc. II).

Defiro a gratuidade da Assistência Judiciária (CPC, art. 98).

Recebo a petição inicial, posto que preenche os requisitos do art. 319 do 

CPC.

Abro vista ao Ministério Público, para querendo manifestar-se, após, 

venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 286356 Nr: 1006346-34.2018.811.0002

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLAVIA DA SILVA PIMENTA 

- OAB:22030

 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 autora 

devidamente intimada, através de sua advogada, fl.40, não manifestou 

interesse no prosseguimento no feito. 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/precatória pessoalmente, 

para a parte autora, manifestar interesse no 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.: 169502 Nr: 10445-41.2014.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 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 autora 

devidamente intimada, através de seu advogado, fl.89, não manifestou 

interesse no prosseguimento no feito. 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/precatória pessoalmente, 

para a parte autora, manifestar interesse no 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.: 267558 Nr: 30329-51.2017.811.0055

 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: ANDRESSA TRAGE PAGNUSSATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Shioji Tiuman - 

OAB:21461/0

 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 autora 

devidamente intimada, através de seu advogado, fl.86, não cumpriu a 

determinação de fl.85. Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 

da CNGCJ, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado, bem como, 

encaminho os autos ao setor de expedição, para que seja confeccionado 

o mandado de intimação/precatória pessoalmente, para a parte autora, 

cumprir a determinação de fl.85, 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.: 161445 Nr: 12066-10.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA 

- OAB:20018/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, até a presente data, não consta nos autos pagamento, 

prova ou justificativa, acerca do débito pelo executado, apesar de 

devidamente intimado, conforme consta na certidão do Sr. Oficial de 

Justiça de fl.61. Portanto, intimo a parte autora, para requerer o que lhe é 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito 

(CPC, art. 485, III).

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 151525 Nr: 100-50.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210, TRIANA CAMPANA MICHELIS - OAB:5277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

 INTIME-SE o executado para que comprove nos autos a realização de 

transferência do veículo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena das 

medidas cabíveis.

Sem prejuízo, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 28/11/2018, às 

16h20min.

Intimem as partes e seus procuradores.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 254192 Nr: 19997-25.2017.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SANTANA 

NESTORIO - OAB:6100

 Certifico que nesta data efetuei ligação telefônica ao Cartório de Campo 

Novo do Parecis e conversei com o Sr. José de Arimatéia e após 

conversa a respeito da exigência do encaminhamento do termo de 

penhora por Malote Digital e após verificarmos a existência do artigo 1.379 

da CNGCE o mesmo informou-me que poderia solicitar o comparecimento 

da parte no Cartório para pagamento dos emolumentos que iriam proceder 

a averbação da penhora conforme solicitado, já que os documentos ainda 

se encontram naquele cartório, sendo assim, nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, intimo a parte autora para 

providências, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 232409 Nr: 21442-15.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VMG, NMG, MRM, FMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do advogado da parte autora para comparecer á audiencia de 

conciliação, instrução e julgamento designada para o dia 28/11/2018 às 

15h10min.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 286173 Nr: 14032-32.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNBD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 22.347/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 319/322, que designo o dia 

07/12/2018 às 14h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, 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 das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 245479 Nr: 13155-29.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Autos nº: 245479.

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que ainda não foi apreciado o pedido de 

inversão do ônus da prova formulado pela parte autora na inicial.

 A inversão do ônus da prova é um dos direitos assegurados pelo Código 

de Defesa do Consumidor ao consumidor, como forma de facilitar seu 

acesso e sua defesa em juízo, previsto no art. 6º, VIII, da Lei n.º 8.078/90, 

desde que presentes os requisitos.

Assim, para que seja deferida a inversão do ônus da prova faz-se 

necessária a demonstração da verossimilhança da alegação do 

consumidor e da sua hipossuficiência, subordinando-se, em última análise, 

à sua impossibilidade ou à dificuldade de produzir a prova.

 In casu, entendo demonstrada a presença dos requisitos acima, razão 

pela qual, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, inverto o ônus da prova.

 Por outro lado, entendo que deve ser majorada a multa diária fixada na 

decisão de fls. 30/32, ante a informação de que a parte requerida 

continuou realizando os descontos do empréstimo no benefício da autora 

mesmo após ter sido intimada da concessão da medida liminar.

 Diante do exposto, majoro a multa diária fixada na decisão de fls. 30/32 

para R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.

 Não existem preliminares a ser analisadas, nem questões processuais 

pendentes, sendo as partes capazes e legítimas, razão pela qual declaro 

o processo saneado.

 Diante disso, analisando detidamente os autos, verifico não ser possível 

julgar antecipadamente a lide, uma vez que o mérito envolve não só 

questão de direito, mas também circunstâncias de fato, sendo que por 

agora defiro a realização de perícia grafotécnica em relação à assinatura 

constante no contrato de fls. 21/23.

 Considerando que não irei encontrar perito para realizar a prova pericial 

gratuitamente, nomeio o IPC - Instituto de Perícias Científicas, que servirá 

escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso (art. 

466 do CPC), fixando, desde já, o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega 

do laudo.

 Intimem-se as partes acerca da nomeação, bem como para, no prazo de 

15 (quinze), arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o 

caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos.

Cientifique-se o perito acerca da nomeação e intime-o para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente proposta de honorários, comprove sua 

especialização, bem como informe seus contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais (art. 465, § 2º, do CPC).

 Aceito o encargo e apresentada a proposta de honorários, intimem-se as 

partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 05 (cinco) 

dias.

 Havendo concordância quanto aos honorários intime-se a parte requerida 

para depositar judicialmente o valor dos honorários do perito, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 95 do CPC.

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 CPC.

Intimem-se as partes da data designada para a realização da perícia (art. 

474 do CPC).

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 CPC).

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.

Por fim, sem prejuízo do acima determinado, intime-se a parte requerida 

para se manifestar acerca do petitório de fls. 99 e documentos de fls. 

100/102, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 9º e 10º do 

Código de Processo Civil.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 26 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 262552 Nr: 26606-24.2017.811.0055

 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: RAFAELA STEFFANY VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE CAROLINE VIEIRA - 

OAB:24838/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Autos nº: 262552.

 Vistos,

 Não existem preliminares, nem questões processuais pendentes, sendo 

as partes capazes e legítimas, razão pela qual declaro o processo 

saneado.

 Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendo que a 

fase probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que por 

agora defiro a produção documental, nos limites do art. 435 do Código de 

Processo Civil e a produção de prova oral, consistente na oitiva de 

testemunhas, que deverão ser arroladas tempestivamente (15 dias 

contados da intimação desta decisão), devendo ser observado que a 
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parte autora já apresentou o rol às fls. 120.

 Fixo como pontos controvertidos as seguintes questões: a) 

descumprimento de obrigação pela requerida; b) ação ou omissão da 

requerida; c) existência de dano; d) extensão do dano; e e) nexo de 

causalidade.

 Para produção da prova oral designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 04 de dezembro de 2018, às 14: 00 horas.

 Expeça-se o necessário, atentando-se a Sra. Gestora para as 

disposições do novo CPC.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 26 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 264590 Nr: 28133-11.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER JEAN MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº. 264590.

Vistos,

Defiro o pedido de penhora via BACENJUD retro formulado, sendo 

desnecessário o credor diligenciar na localização de bens passíveis de 

constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de 

Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de acordo com a 

regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Às providências.

 Cumpra-se.

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.: 281634 Nr: 10343-77.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER JEAN MIRANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

GAZIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729-mt

 Autos nº: 281634.

 Natureza: Embargos à Execução.

 Embargante: Eder Jean Miranda da Silva.

 Embargado: Administradora de Consórcio Nacional Gazin.

 Vistos,

 Trata-se de embargos à execução opostos por Eder Jean Miranda da 

Silva em face de Administradora de Consórcio Nacional Gazin, ambos 

devidamente qualificados.

 A parte embargante requereu seja declarada a nulidade da cláusula que 

lhe obriga ao pagamento de despesas com cobranças judiciais e 

extrajudiciais.

 Alegou que está desempregado e não possui condições de pagar a 

dívida, assim, requereu a suspensão da execução com fundamento no art. 

921, III, do Código de Processo Civil.

 Requereu ainda a concessão da gratuidade da justiça.

 Às fls. 15 os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo, 

oportunidade na qual foi concedida a gratuidade da justiça.

 Às fls. 17/20 a parte embargada apresentou impugnação aos embargos.

Às fls. 23/24 a parte embargante se manifestou quanto à impugnação de 

fls. 17/20.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que os elementos necessários à formação de minha 

convicção já se encontram coligidos aos autos, estando, então, a causa 

madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo sentença.

Não havendo questões prejudiciais a serem decididas, passo a analisar o 

mérito da presente ação, expondo as razões de meu convencimento, 

conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição de 

1988.

 A parte embargante requereu seja declarada a nulidade da cláusula que 

lhe obriga ao pagamento de despesas com cobranças judiciais e 

extrajudiciais.

 Embora na cláusula 11º do contrato haja previsão de cobrança de 

despesas de cobranças, custos e honorários advocatícios, verifico que 

na memória de cálculo apesentada pela parte exequente às fls. 13v/14 da 

ação de execução, não foi inserida nenhuma cobrança nesse sentido, 

razão pela qual, resta prejudicado esse pedido.

 Outrossim, verifico que a parte embargada não apresentou qualquer 

elemento que possibilite a desconstituição do débito e a consequente 

extinção da execução. Já o processo de execução em apenso está 

lastreada por título executivo extrajudicial regular.

 Logo, é do meu convencimento que os embargos devem ser julgados 

improcedentes.

 Por fim, também não merece acolhimento o pedido de suspensão da 

execução por ausência de bens penhoráveis, pois ainda não se 

esgotaram os meios de busca de bens da parte embargante/executada.

 Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulado na inicial, 

ficando a parte embargante condenada a pagar as custas processuais e 

os honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, 

ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em razão da 

concessão da gratuidade de justiça.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

Traslade-se cópia desta sentença para a ação de execução em apenso 

(autos código 264590).

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 27 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 196738 Nr: 12228-34.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ TRENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INACI PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 196738.

 Vistos,

 Diante do pedido de habilitação de fls. 98/99, suspendo o processo nos 

termos do artigo 689 do Código de Processo Civil.

 Cite-se a parte requerida para se pronunciar, no prazo de 5 (cinco) dias, 

nos termos do art. 690 do Código de Processo Civil.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 27 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 176244 Nr: 18337-98.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELE DE CAMPOS RIBEIRO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MURILO PESSOA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Autos nº: 176244.

 Vistos,
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 A parte exequente requereu, às fls. 82/84, que sejam penhorados ativos 

financeiros e veículos em nome da empresa Pessoa de Lima & Zanatta 

Ltda – Maria Auto Posto e da pessoa física Maria Zanatta Pessoa Lima, 

filha do executado, haja vista os indícios de que o executado esteja 

praticando fraude à execução.

 Com efeito, para que os bens das pessoas física e jurídica acima 

mencionada possam responder pela presente execução, deverá a parte 

exequente se valer do meio processual adequado (pedido de decretação 

de fraude à execução e/ou a desconsideração inversa da personalidade 

jurídica), não podendo se dar de forma automática, como pretende.

 Por essas razões, indefiro o pedido de fls. 82/84.

 Intimem-se.

 Cumpra-

 Tangará da Serra-MT, 27 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 113462 Nr: 3639-63.2009.811.0055

 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: VIRGINIA PATRICIA SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrofel Com. de Produtos Agricolas Ferrarin 

Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT4198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CHAVES 

BARCELLOS - OAB:31602/RS, KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 Autos nº: 113462.

 Vistos,

 Agrofel Comércio de Produtos Agrícolas Ferrarin Ltda, às fls. 612/618, 

opôs embargos de declaração com efeitos infringentes em face da 

sentença de fls. 597/628v, alegando a existência de contradição e 

omissão, aduzindo que a parte embargada já recebeu os valores objeto da 

condenação no processo cautelar nº 122404, juntando os comprovantes 

de fls. 619/630.

 A parte embargada não se manifestou quanto aos embargos de 

declaração, apesar de devidamente intimada (fls. 631/632).

 É o necessário à análise e decisão.

 Conheço dos embargos, eis que tempestivos (certidão de fls. 630).

 No entanto, no mérito, os presentes embargos não merecem ser 

acolhidos, haja vista a inexistência dos vícios apontados.

 Conforme clara e suficiente consignado na sentença embargada, 

somente foi objeto de condenação de pagamento de danos materiais, na 

modalidade lucros cessantes, os arrendamentos dos anos agrícolas 

2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, que totalizaram 14.760 sacas de soja.

 O valor dos arrendamentos correspondentes aos anos agrícolas 

2009/2010 (vencimento em 30/03/2010), 2010/2011 (vencimento em 

30/03/2011) e 2011/2012 (vencimento em 30/03/2012) não foram objeto de 

condenação, justamente diante da notícia de que eles já haviam sido 

parcialmente recebidos na ação cautelar cód. nº 122404.

 Ademais, os documentos juntados pela parte embargante às fls. 619/629 

não guardam correlação com o objeto da condenação, pois se referem ao 

pagamento dos arrendamentos vencidos no ano de 2010 em diante, 

enquanto a sentença se refere aos arredamentos vencidos em 2007, 

2008 e 2009.

 Ante o exposto, sem mais delongas, rejeito os embargos de declaração 

de fls. 612/618, uma vez que os vícios apontados inexistem na sentença 

embargada.

 Intimem-se.

 Tangará da Serra-MT, 27 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 237261 Nr: 4294-54.2017.811.0055

 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: CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. N. DA SILVA E CIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 237261.

Vistos,

Diante do petitório de fls. 89/90, intime-se o Oficial de Justiça subscritor da 

certidão de fls. 83, para que apresente a xerox mencionada na referida 

certidão.

 Aportado o documento, intime-se a parte autora para requerer o que 

entender de direito em termos de prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 27 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256867 Nr: 22137-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASPPOM/TS - ASSOC. DOS PRAÇAS POLICIAIS 

MILITARES DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERBERTH JOSÉ PEREIRA MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT, LUCAS ANTONIO BATISTÃO - OAB:OAB/MT 16.904

 Autos nº: 256867.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Associação dos 

Praças Policiais Militares de Tangará da Serra - MT em face de Herberth 

José Pereira Mariano.

 Realizado alguns atos processuais, às fls. 78 foi efetuado o bloqueio on 

line de numerários das contas bancária do executado.

 Por conta disso, a parte executada às fls. 85/88 pugnou pela liberação 

dos valores sustentando a impenhorabilidade dos valores por ser oriundo 

de sua conta poupança.

 Às fls. 91/93 houve a concordância da parte exequente quanto à 

impenhorabilidade do valor bloqueado em conta poupança, tendo requerido 

o desconto sobre os vencimentos do executado, conforme restou 

acordado.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conforme se verifica do extrato do Bacenjud juntado às fls. 78, no dia 

19/06/2018 foi indisponibilizado da conta bancária do executado, o 

montante de R$ 393,26.

 A parte executada alegou que os valores bloqueados da sua conta 

bancária era oriundo de sua conta poupança.

 O art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil estabelecem que:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 

(quarenta) salários-mínimos;

(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de 

penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de 

sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) 

salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no 

art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.”.

 Quanto ao valor penhorado na conta poupança, verifico que a quantia 

não ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, sendo este valor 

impenhorável.

 Diante disso e considerando que houve a concordância da parte 

exequente, entendo que deve ser liberado o valor bloqueado via Bacenjud. 

Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

DETERMINAÇÃO DE PENHORA ON LINE – CONTA POUPANÇA – VALOR 

INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE 

- ARTIGO 833, X DO CPC – RECURSO PROVIDO.Nos termos do disposto 

no artigo 833, X do Código de Processo Civil (artigo 649, X CPC/1973), é 

impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite 

de 40 (quarenta) salários-mínimos. A ausência de demonstração de 
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indícios de desvirtuamento da caderneta de poupança e da perda de sua 

essência de economia de valores, torna a constrição ilegítima.” (TJ-MT, 

Agravo de instrumento 1007332-28.2017.8.11.0000, Relator(a): Des. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018)

 Ante o exposto, defiro o pedido de fls. 85/86 para determinar a liberação 

do valor bloqueado via Bacenjud.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio do valor 

penhorado, conforme comprovante retro juntado.

 Por conseguinte, considerando que restou acordado às fls. 61/62 que em 

caso de inadimplência do acordo, seria realizado desconto em folha, 

oficie-se a fonte pagadora do executado a fim de que seja realizado o 

desconto sobre os vencimentos do executado e o respectivo depósito em 

conta judicial, conforme planilha apresentada pela parte exequente às fls. 

92/93.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 27 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 7368 Nr: 1876-13.1998.811.0055

 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: PIERRE MARRET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONEL DE CAMPO MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCINDO BATISTA DA SILVA 

ROQUE - OAB:OAB/RS: 26036

 Autos nº. 7368.

Vistos,

Indefiro o pedido de suspensão da CNH do executado pelas mesmas 

razões da decisão de fls. 281.

Por conseguinte, defiro o pedido de inclusão do nome do executado nos 

cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3º do Código de 

Processo Civil.

 Para tanto, intime-se a parte exequente para que apresente o cálculo 

atualizado do débito.

 Feito isto, expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para que 

incluam o nome do executado em seus bancos de dados.

Após, determino que a parte exequente seja intimada para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo indicar bens 

passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução será 

suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo 

Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Intimem-se.

 Tangará da Serra-MT, 27 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 222678 Nr: 12179-56.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAVALLIN TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO 

DE VEÍCULOS LTDA, BMB MODE CENTAR INDUSTRIA E COMERCIO E 

SERVIÇOS LTDA, GRUPO MONACO - M DIESES CAMINHÕES E ONIBUS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DA SILVA 

REZENDE - OAB:OAB/RJ 144.302, Ana Paula Duarte de Carvalho - 

OAB:107.848 OAB/RJ, João Paulo Moreschi - OAB:11686, MARCELO 

PEREIRA DE CARVALHO - OAB:OAB/SP 138.688, RICARDO TURBINO 

NEVES - OAB:12454, VANUSA SANTANA - OAB:23334/MT

 Autos nº: 222678.

 Vistos,

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

manifeste-se em relação à contestação apresentada às fls. 186/245 pela 

requerida M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC.

Em seguida, intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 27 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 29166 Nr: 3025-97.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S3 COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM TEMPO ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE PERBOYRE BONILHA 

- OAB:3844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Autos nº. 29166.

Vistos,

Defiro o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de 

inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3º do Código de Processo Civil.

 Para tanto, intime-se a parte exequente para que apresente o cálculo 

atualizado do débito.

 Feito isto, expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para que 

incluam o nome do executado em seus bancos de dados.

 Por outro lado, indefiro o pedido de ofício para a Receita Federal, tendo 

em vista que eventuais bens imóveis podem ser buscados diretamente 

pela parte exequente mediante consulta ao CRI local.

Após, intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado para 

requerer o que entender direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cientificando-a que no silêncio o processo será suspenso por 01 ano, na 

forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste 

período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 do 

CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Intimem-se.

 Tangará da Serra-MT, 27 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276876 Nr: 6467-17.2018.811.0055

 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: GDDSM, NRDS, NIVALDO MATEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO LIMA - 

OAB:19.919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 276876.

 Natureza: Alvará judicial.

Requerente: Nivaldo Mateus e outros.

 Vistos,

 Gustavo Danilo dos Santos Mateus, Nicoly Rafaela dos Santos Mateus e 

Nivaldo Mateus ingressaram em 11 de abril de 2018 com o presente pedido 

de alvará judicial para o levantamento de valores existentes em nome da 
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de cujus Luciana Gonçalves dos Santos, junto a Caixa Econômica Federal 

e Banco Bradesco S/A.

 Pugnou pela concessão da justiça gratuita. Instruiu a inicial com os 

documentos de fls. 07/23.

Recebida a inicial (fls. 24), oportunidade em que foram deferidos os 

benefícios da justiça gratuita, bem como determinado a expedição de 

ofícios ao INSS, para informar quanto à existência de beneficiários da Sr.ª 

Luciana Gonçalves dos Santos, e à Caixa Econômica Federal e Banco 

Bradesco, para informar acerca da existência de valores em nome da ‘de 

cujus’ e determinado vistas ao Ministério Público.

O Banco Bradesco apresentou respostas às fls. 31/32.

O INSS informou às fls. 34/36 que a ‘de cujus’ possuía 02 (dois) 

dependentes habilitados, quais sejam, seus dois filhos: Gustavo Danilo 

dos Santos Matues e Nicoly Rafaela dos Santos Mateus.

A Caixa Econômica Federal prestou informações às fls. 47/52.

O Ministério Público às fls. 53 manifestou concordância com o pedido 

inicial.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Inicialmente folheando os autos, verifico que os documentos de fls. 37/46 

não se referem aos presentes autos. Desta forma, em consulta ao sistema 

Apolo, observei que a petição juntada se refere ao processo de cód. 

279459, em tramite na 5ª Vara, devendo, para tanto, ser desentranhada 

referida petição e encaminhada para o aludido juízo.

Ademais, nos termos da lei n.º 6.858/80, o pedido de expedição de alvará 

judicial é cabível quando, inexistindo bens a ser partilhados, existem 

valores deixados pelo de cujus em conta bancária, que não foram por ele 

utilizados.

 Para tanto, basta que o postulante comprove o óbito do titular do crédito, a 

sua condição de herdeiro ou sucessor e comprove a inexistência de bens, 

bem como a existência do pretendido crédito.

 In casu, encontra-se comprovado nos autos o falecimento de Luciana 

Gonçalves dos Santos (certidão de óbito às fls. 13) e a condição de 

serem herdeiros (a informação do INSS às fls. 34 e certidões de 

nascimento às fls. 14 e 16).

Pois bem. Saliento que o genitor dos menores, Sr. Nivaldo Mateus, 

renunciou o quinhão que lhe pertence, bem como é possível perceber que 

os dois filhos da de cujus são menores de idade (possuem 05 anos), 

desse modo a quantia atribuída aos mesmos, somente poderá ser 

levantada após a maioridade civil, salvo se antes houver efetiva 

comprovação da sua necessidade (art. 1, §1º da Lei nº 6.858/80), 

situação não verificada no caso em análise.

 Assim, o valor pertencente a cada menor, o que corresponde a 50% de 

todos os valores levantados, deverá ser depositado em conta poupança 

em nome do mesmo (fls. 06), devendo sua movimentação ser 

condicionada a maioridade civil ou autorização judicial.

 Ademais, preenchidos todos os requisitos legais inerentes à espécie, o 

pedido de expedição de alvará merece ser acolhido.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido de alvará formulado na inicial, 

de modo que dependentes poderão levantar respectivos valores somente 

quando completarem a maioridade civil.

 Sem custas.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 27 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 170185 Nr: 11366-97.2014.811.0055

 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: CAVALLIN TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LTDA, BMB 

MODE CENTAR INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rezende - 

OAB:144.302 OAB/RJ, Ana Paula Duarte de Carvalho - OAB:107.848 

OAB/RJ, João Paulo Moreschi - OAB:11686, Ricardo Turbino Neves 

- OAB:12.454

 Autos nº: 170185.

 Vistos,

 Conforme certificado às fls. 499 foi apensado aos presentes autos o 

processo cód. nº 222678, haja vista o reconhecimento de existência de 

conexão entre as duas ações.

 Compulsando os autos em apenso, verifico que também existe a 

pretensão de realização de prova pericial no veículo, razão pela qual, 

entendo ser razoável que a prova pericial seja realizada no mesmo 

momento em ambos os processos, até mesmo para que seja realizada 

com um custo menor às partes.

 Contudo, em razão do processo apenso ainda estar na fase ordinatória, 

tenho por bem, determinar a suspensão do presente feito até que o 

processo apenso também alcance a fase instrutória.

 Registro que essa medida não causará prejuízos às partes, pois diante do 

reconhecimento da conexão, as ações terão que ser julgadas 

conjuntamente.

 Diante do exposto, determino a suspensão do presente feito até que o 

processo conexo alcance a fase instrutória, ocasião em que será dado 

prosseguimento a produção da prova pericial.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 27 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 141769 Nr: 1101-07.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON CARLOS OLIVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 

14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 141769.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: Emerson Carlos Oliveira Ribeiro.

 Executados: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Sudoeste de Mato Grosso.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Emerson Carlos 

Oliveira Ribeiro em desfavor de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 

de Associados Sudoeste de Mato Grosso, ambos qualificados.

 Prolatada sentença, às fls. 86/89, a parte exequente requereu o 

cumprimento de sentença, de modo que a executada comprovou o 

pagamento do débito às fls. 103/2015.

 Às fls. 107 a parte exequente pugnou pela expedição de alvará para 

levantamento do valor.

 É o relatório.

D E C I D O.

Tendo o devedor satisfeito integralmente a obrigação, entendo que o 

processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Por conseguinte, autorizo o levantamento da importância depositada 

mediante a expedição de alvará em favor do exequente ou de seu 

procurador, a ser depositado na conta bancária indicada às fls. 107.

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 
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dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Ademais, 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.

Custas remanescentes, pela parte executada, devendo ser remetido os 

autos ao distribuidor para indicar o montante.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 27 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284037 Nr: 12310-60.2018.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDISNEI JOSÉ GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ONEI EDIO GIONGO, DILCE 

APARECIDA PALUDO GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARCIO MARQUIORETO - 

OAB:14021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 284037.

 Vistos,

 Inicialmente, recebo a emenda da inicial de fls. 66/67.

 Por conseguinte, considerando que a parte requerida, mesmo sem ser 

citada, já apresentou contestação alegando em preliminar a incompetência 

territorial e a ausência de interesse de agir, diga a parte autora no prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme preceitua os artigos 10 e 351, ambos do 

Código de Processo Civil.

 Registro que a análise da tutela de urgência posterior à sua manifestação 

não lhe trará nenhum prejuízo, posto que o imóvel e os débitos, objetos 

dos autos, foram incluídos nas primeiras declarações no inventário de 

código nº 102083 em trâmite na comarca de Sapezal – MT (fls. 122/133).

 Havendo manifestação ou certificado o decurso de prazo para tanto, 

voltem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 26 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 248354 Nr: 15331-78.2017.811.0055

 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: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI GONÇALVES GODINHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO AILTON DA SILVA - 

OAB:17070-B

 Autos nº: 248354.

 Natureza: Ação de Busca e Apreensão.

Requerente: Bradesco Financiamentos S.A.

 Requerido: Eli Gonçalves Godinho Junior.

 Vistos,

 Bradesco Financiamentos S.A. ajuizou a presente ação de busca e 

apreensão em face de Eli Gonçalves Godinho Junior, ambos qualificados 

na inicial, com fundamento no Decreto-lei 911/69, visando a apreensão do 

bem descrito na inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia.

 A inicial veio instruída com o contrato de alienação em garantia e 

notificação extrajudicial.

 Deferida a liminar (fls. 18/19), o bem foi apreendido e depositado 

(fls.30/31).

 Devidamente citado (fls. 32), o requerido apresentou proposta de acordo 

às fls. 33.

 A parte autora não concordou com a proposta de acordo (fls. 44).

 Intimada para pagar a integralidade do débito, o requerido se manifestou 

às fls. 47.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que a parte requerida não contestou o pedido inicial, 

torna-se factível o abreviamento do rito (art. 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil, combinado com o art. 3º, parágrafo 4º, do Decreto-lei nº 

911/69) com a consequente aplicação da regra do art. 344 do Código de 

Processo Civil, ensejando, assim, a procedência do pedido.

 Ressalto que embora a presunção de veracidade decorrente do art. 344 

do Código de Processo Civil seja relativa, concluo pela análise dos autos 

que o pedido da parte autora merece ser acolhido, pois o conjunto 

probatório comprova a tese esposada na inicial, sustentando a presunção 

que lhe favorece.

 Dessa forma, diante da inadimplência da parte requerida com relação às 

prestações do contrato de financiamento, ela passa a ter a posse injusta 

sob o bem objeto do contrato.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 3º e parágrafos do Decreto-lei 

911/69, julgo procedente o pedido, consolidando nas mãos do autor a 

posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, 

cuja apreensão liminar torno definitiva.

 Por fim, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, com fulcro no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

 P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 27 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 194776 Nr: 10700-62.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONIS MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 Autos nº: 194776.

 Vistos,

 Defiro os pedidos de fls. 127.

Inclua-se restrição de transferência e circulação junto à motocicleta, placa 

NPO-0094, pois de acordo com o extrato de fls. 121, não existe mais 

restrição de alienação fiduciária.

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, informar o 

endereço correto da parte executada para que seja cumprido o mandado 

de penhora e avaliação, pois, conforme certidão de fls. 110v a parte 

executada não reside mais no endereço constante dos autos.

 Após, expeça-se o necessário para a realização da penhora, remoação e 

avaliação do automóvel parati, placa JYB-1753 e a motocicleta Honda/Biz, 

placa NPO-0094.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 27 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 245591 Nr: 13229-83.2017.811.0055

 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: KIRTON BANK S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCKY CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 Autos nº: 245591.
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 Vistos,

 Kirton Bank S/A, às fls. 106/108, opôs embargos de declaração em face 

da sentença de fls. 102/104, aduzindo ser omissa e contraditória.

 Intimada para se manifestar, a parte embargada permaneceu inerte, 

conforme certidão de fls. 111.

 É o necessário à análise e decisão.

Conheço dos embargos por se mostrarem tempestivos, consignando 

desde já que no mérito os embargos não merece acolhimento.

 Isso porque, não houve omissão ou contradição na sentença de fls. 

102/104, mas sim inconformismo da parte embargante, devendo a parte 

embargante se valer do meio processual adequado para buscar a reforma 

da decisão, se for o caso, pois os embargos de declaração não se 

prestam a esta finalidade.

Aliás, cito os seguintes precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso demonstrando o uníssono entendimento acerca do 

tema. Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DO 

VÍCIO DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA PROCESSUAL 

INADEQUADA - EMBARGOS REJEITADOS.A interposição dos embargos 

de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver 

maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. 

Inteligência do art. 1022 do CPC.A motivação contrária ao interesse da 

parte não autoriza, per si, o acolhimento dos embargos de declaração, os 

quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil.” (ED 4676/2018, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018)

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO 

REJEITADO.Para que seja cabível os embargos de declaração, é 

necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos 

ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do 

CPC.Apesar dos embargantes pretenderem a concessão da gratuidade do 

tributo, a usucapião é hipótese de não incidência do ITBI, não se 

confundido com o benefício da gratuidade.Sendo interposto com fim 

específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser 

conhecido e rejeitado.” (ED 50563/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

 Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 106/108, por 

inexistir o vício apontado.

 Intimem-se.

 Tangará da Serra-MT, 28 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 274138 Nr: 4379-06.2018.811.0055

 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): ANDERSON PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 274138.

 Natureza: Busca e Apreensão.

 Requerente: Bradesco Administradora Consórcios LTDA.

 Requerido: Anderson Pinheiro.

 Vistos,

 Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Bradesco Administradora Consórcios LTDA em face de Anderson 

Pinheiro, ambos qualificados.

 A inicial foi recebida, às fls. 29, tendo sido deferida a liminar de busca e 

apreensão.

A parte Requerida foi citada às fls. 36/37, tendo o veículo sido apreendido, 

conforme fls. 38.

Às fls. 44/46 a Requerente pugnou pela desistência da ação, informando a 

ocorrência de um acordo extrajudicial, bem como a restituição do bem ao 

Requerido.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Considerando que não é necessária a anuência da parte Requerida 

quando o pedido de desistência é formulado antes da apresentação da 

contestação, conforme dispõe o § 4º do art. 485, do Código de Processo 

Civil, entendo que devo acolher o pedido de desistência da ação.

Ademais, verifico ainda que, embora o veículo da presente lide tenha sido 

apreendido, o mesmo já foi devolvido ao Requerido, conforme documento 

de fls. 45/46.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Informo que não houve nenhuma restrição judicial, via RENAJUD, nos 

presentes autos sobre o veículo litigioso, nem mesmo foi determinada a 

inclusão judicial do nome do Requerido no SERASA.

 Custas processuais, se houver, pela parte Requerente, nos termos do 

art. 90, do CPC, devendo ser destacado que neste caso incide a regra do 

caput e não a do § 3º do art. 90 do CPC, uma vez que o fundamento da 

sentença é a desistência e não a ocorrência de transação.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após tomadas 

as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 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.: 200985 Nr: 15494-29.2015.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SÃO PAULO-SP 35ª VARA CIVEL, DOW 

AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUARIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO, 

ROSEMARIA TEDESCO ABRAHÃO, FERNANDA COSTA MARQUES 

SALDANHA ELIAS, FRANKLIN DIAS MARCIAL, APARECIDO DE LIRA 

RAMOS, VALTENIR JOÃO RIGON, MARIA FRANCISCA FERRO DE RAMOS, 

DILIAN COSTA OLIVEIRA RIGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR LUCIANO MARTINS 

MANZANO JUNIOR - OAB:8688, LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - 

OAB:322.674/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DANIELI CRISTINA OSHITANI - OAB:6079-MT, PEDRO 

MARCELO SIMONE - OAB:3937 MT, ROGERIO CAPOROSSI SILVA - 

OAB:MT-6183, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 Autos nº. 200985.

Vistos,

Às fls. 353/354 o perito judicial solicitou a dilação do prazo de 20 dias para 

a conclusão do laudo pericial, tendo às fls. 367/368 solicitado mais 10 

dias.

 A parte exequente às fls. 364 e fls. 369/370 se manifestou contrário aos 

pedidos de dilação de prazo e requereu a intimação do perito para 

entregar o laudo em 3 dias.

 Assim, considerando que já transcorreram os prazos de dilação 

requeridos pelo perito, determino seja o perito judicial intimado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o laudo pericial, sob pena de ser 

substituído, conforme autoriza o art. 468, inciso II, do Código de Processo 

Civil, além da adoção das providências previstas no § 1º e 2º do mesmo 

dispositivo legal.

 Outrossim, cumpram-se integralmente as decisões de fls. 319/323 e fls. 

350.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 28 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 186309 Nr: 3725-24.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. ERCILIO DE OLIVEIRA ADVOGADOS, LIMAGRAIN 
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BRASIL S/A, REZENDE ANDRADE LAINETTI VOIGT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Autos nº: 186309.

 Vistos,

 Limagrain Brasil S.A., às fls. 1452/1453, opôs embargos de declaração 

em face da decisão de fls. 1450, aduzindo ser omissa, por não ter 

apreciado os pedidos de intimação da parte executada para indicar bens 

passíveis de penhora e de pesquisa de bens via Infojud.

Vieram os autos conclusos.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conheço dos embargos, eis que tempestivos.

 Quanto à alegada omissão, verifico que que assiste razão à parte 

embargante, razão pela qual, passo a apreciar os pedidos de intimação da 

parte executada para indicar bens passíveis de penhora e de pesquisa de 

bens via Infojud, nos seguintes termos:

“Vistos,

 A busca de bens mediante quebra de sigilo fiscal (consulta INFOJUD) é 

medida extrema ainda não justificada, eis que não exauridos os meios 

ordinários de localização.

Ante o exposto, indefiro por agora o pedido de fls. 1.448.

 Quanto ao pleito de fls. 1.449, entendo que o mesmo deve ser acolhido, 

eis que pertinente a tentativa de busca de veículos por meio de consulta 

ao RENAJUD.

Ante o exposto, defiro o pedido de fls. 1.449.

 Por conseguinte, autorizo a busca de veículos em nome da parte 

Executada, via RENAJUD.

Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

Caso não seja o Executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, intime-se o executado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicar quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e 

os respectivos valores, sob pena de configurar ato atentatório a dignidade 

da justiça, nos termos do art. 774 do CPC e sujeição de multa de até 20% 

do valor atualizado do débito, conforme requerido às fls. 1449.

Por fim, não sendo localizado bens do devedor por meio das medidas 

acima determinadas, fica desde já indeferida a pesquisa via INFOJUD, 

requerida às fls. 1448 e fls. 1449, uma vez que este Juízo já terá buscado 

ativos financeiros (BACENJUD) e veículos (RENAJUD), sendo que 

eventuais bens imóveis podem ser buscados diretamente pela parte 

exequente mediante consulta ao CRI local.

Assim, fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD e intimação da parte 

executada para indicar bens, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

Cumpra-se”.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração de fls. 1452/1453, 

para suprir a omissão apontada nos termos acima.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 28 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 159227 Nr: 8001-69.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉBORATH CRISTINA VICENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, FRANCISRAY ARTHUR 

SANTOS ALVES - OAB:OAB/MT 18.798, GABRIELA BENINE SALICIO - 

OAB:18244, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - 

OAB:18806-MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT, Rodolfo Ruiz Peixoto - 

OAB:15869/mt, Tiago Maciel Borges - OAB:12997-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 159227.

Vistos,

Analisando detidamente os autos, verifico que às fls. 180 foi autorizado o 

arresto de bens via RENAJUD e realizado às fls. 185/187.

Às fls. 205/207 a parte exequente informou que veículo encontrado na 

busca via RENAJUD se encontra alienado fiduciariamente para a própria 

exequente, de modo que requereu a penhora sobre os direitos do 

executado sobre o contrato de alienação.

Às fls. 210 a parte exequente requereu a penhora sobre o capital social 

que a executada possui junto à exequente.

 Pois bem.

Considerando que foi realizado tão somente o arresto de bens via 

RENAJUD, indefiro o pedido de fls. 205/207, tendo em vista que a inclusão 

de restrição se trata apenas de uma garantia, que será convertida em 

penhora tão somente após a citação da parte executada.

Por outro lado, indefiro o pedido de fls. 210, tendo em vista que a parte 

executada ainda não foi citada.

Por fim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que entender de direito em termos de prosseguimento, sob 

pena de extinção.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 28 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256813 Nr: 22083-66.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: AGROCETE INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA.,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBIA ARGENTA DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA FRACARO LOMBARDI 

SELLMER - OAB:43628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293

 Autos nº: 256813.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 89, intime-se a parte executada para que 

apresente os documentos solicitados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Havendo manifestação ou certificado o decurso de prazo para tanto, 

intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, para requerer o 

que entender direito, no prazo de 15 (quinze) dias, cientificando-a que no 

silêncio o processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 28 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273695 Nr: 4023-11.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBIA ARGENTA DEON
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCETE INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES 

LTDA.,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BÁRBARA FRACARO 

LOMBARDI SELLMER - OAB:43628

 Autos nº: 273695.

 Vistos,

 Rubia Argenta Deon, às fls. 218/228, opôs embargos de declaração em 

face da decisão de fls. 216, aduzindo ser omissa quanto à situação 

calamitosa que atingiu a embargante, decorrente da frustração de safra.

 Às fls. 231/232 a parte embargada se manifestou.

 É o necessário à análise e decisão.

Conheço dos embargos por se mostrarem tempestivos, consignando 

desde já que no mérito os embargos não merece acolhimento.

 Isso porque, não houve omissão na decisão de fls. 216, mas sim 

inconformismo da parte embargante, devendo a parte embargante se valer 

do meio processual adequado para buscar a reforma da decisão, se for o 

caso, pois os embargos de declaração não se prestam a esta finalidade.

Aliás, cito os seguintes precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso demonstrando o uníssono entendimento acerca do 

tema. Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DO 

VÍCIO DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA PROCESSUAL 

INADEQUADA - EMBARGOS REJEITADOS.A interposição dos embargos 

de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver 

maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. 

Inteligência do art. 1022 do CPC.A motivação contrária ao interesse da 

parte não autoriza, per si, o acolhimento dos embargos de declaração, os 

quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil.” (ED 4676/2018, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018)

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO 

REJEITADO.Para que seja cabível os embargos de declaração, é 

necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos 

ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do 

CPC.Apesar dos embargantes pretenderem a concessão da gratuidade do 

tributo, a usucapião é hipótese de não incidência do ITBI, não se 

confundido com o benefício da gratuidade.Sendo interposto com fim 

específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser 

conhecido e rejeitado.” (ED 50563/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

 Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 218/228, por 

inexistir o vício apontado.

 Intimem-se.

 Tangará da Serra-MT, 28 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 138773 Nr: 9203-52.2011.811.0055

 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): ADEMAR MIGUEL RAUBER, EUNICE CLARA 

SCHWNGBER RAUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216

 Autos nº. 138773.

Vistos,

Nos termos do art. 85, § 13 do Código de Processo Civil, autorizo a 

inclusão dos valores pleiteados a título de honorários de sucumbência, já 

descontado dos valores levantados (fls. 945), no valor do débito principal 

da execução de código 123965.

Para tanto, certifique a Sra. Gestora acerca do crédito executado nestes 

autos, devendo na sequência trasladar cópia desta decisão e da certidão 

para a execução de código 123965.

Feito isto e não havendo requerimentos pelas partes, no prazo de 15 

(quinze) dias, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 28 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273478 Nr: 3820-49.2018.811.0055

 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: DAFRA DA AMAZONIA IND. E COMERCIO DE MOTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAZETO & SOUZA LTDA ME, ELIZEU DA 

SILVA PAZETO, ORDALIA ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO 

- OAB:129134/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 273478.

Vistos,

Em atenção do pedido de fls. 129, procedi busca do endereço da parte 

requerida junto ao Bacenjud, a qual restou frutífera, conforme extrato 

anexo.

 Assim, proceda-se a citação da parte requerida no novo endereço obtido 

junto ao Bacenjud.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 28 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 261288 Nr: 25844-08.2017.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPACE PIZZA BAR LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 Autos nº: 261288.

 Vistos,

 Banco do Brasil S/A, às fls. 70/72, opôs embargos de declaração em face 

da sentença de fls. 65/68, aduzindo ser omissa.

 A parte embargada se manifestou às fls. 76/81.

 É o necessário à análise e decisão.

Conheço dos embargos por se mostrarem tempestivos, consignando 

desde já que no mérito os embargos não merece acolhimento.

 Isso porque, não houve omissão na sentença de fls. 65/68, mas sim 

inconformismo da parte embargante, devendo a parte embargante se valer 

do meio processual adequado para buscar a reforma da decisão, se for o 

caso, pois os embargos de declaração não se prestam a esta finalidade.

Aliás, cito os seguintes precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso demonstrando o uníssono entendimento acerca do 

tema. Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DO 

VÍCIO DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA PROCESSUAL 

INADEQUADA - EMBARGOS REJEITADOS.A interposição dos embargos 

de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver 

maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. 

Inteligência do art. 1022 do CPC.A motivação contrária ao interesse da 

parte não autoriza, per si, o acolhimento dos embargos de declaração, os 

quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil.” (ED 4676/2018, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018)

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 
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REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO 

REJEITADO.Para que seja cabível os embargos de declaração, é 

necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos 

ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do 

CPC.Apesar dos embargantes pretenderem a concessão da gratuidade do 

tributo, a usucapião é hipótese de não incidência do ITBI, não se 

confundido com o benefício da gratuidade.Sendo interposto com fim 

específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser 

conhecido e rejeitado.” (ED 50563/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

 Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 70/72, por 

inexistir o vício apontado.

 Intimem-se.

 Tangará da Serra-MT, 28 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 209252 Nr: 1415-11.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FATIMA BARBOSA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO JUINA LTDA-EPP, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GOMES SILVA 

FILHO - OAB:12036, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:23748

 Autos nº: 209252.

 Vistos,

 Nobre Seguradora do Brasil S/A e Viação Juína Ltda Epp, interpuseram 

embargos de declaração em face da sentença de fls. 228/235.

 Às fls. 237/239 a denunciada à lide alegou ter havido omissão quanto à 

ausência de aplicação de correção monetária até que integralmente pago 

o passivo.

 Às fls. 240 a requerida Viação Juína Ltda Epp alegou ter havido omissão 

quanto à condenação dos danos materiais.

 A parte autora se manifestou às fls. 243/246.

 É o necessário à análise e decisão.

Conheço dos embargos por se mostrarem tempestivos, consignando 

desde já que no mérito os embargos não merece acolhimento.

 Isso porque, não houve omissão na sentença de fls. 228/235, mas sim 

inconformismo das embargantes, devendo elas se valerem do meio 

processual adequado para buscar a reforma da decisão, se for o caso, 

pois os embargos de declaração não se prestam a esta finalidade.

Aliás, cito os seguintes precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso demonstrando o uníssono entendimento acerca do 

tema. Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DO 

VÍCIO DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA PROCESSUAL 

INADEQUADA - EMBARGOS REJEITADOS.A interposição dos embargos 

de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver 

maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. 

Inteligência do art. 1022 do CPC.A motivação contrária ao interesse da 

parte não autoriza, per si, o acolhimento dos embargos de declaração, os 

quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil.” (ED 4676/2018, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018)

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO 

REJEITADO.Para que seja cabível os embargos de declaração, é 

necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos 

ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do 

CPC.Apesar dos embargantes pretenderem a concessão da gratuidade do 

tributo, a usucapião é hipótese de não incidência do ITBI, não se 

confundido com o benefício da gratuidade.Sendo interposto com fim 

específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser 

conhecido e rejeitado.” (ED 50563/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

 Com efeito, no que tange à alegação da denunciada à lide, registro que a 

Lei nº 6.024/74 não veda a estipulação da incidência dos juros de mora e 

da correção monetária sobre o montante da condenação, apenas 

determina sua inexigibilidade contra empresa em liquidação extrajudicial, 

enquanto não integralizado o passivo, na medida em que a análise da sua 

exigibilidade deverá ocorrer no momento da habilitação do respectivo 

crédito. Nesse sentido, o julgado ora colacionado:

“ APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATORIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – 

Demonstrada a culpa do condutor, elemento fundamental à caracterização 

da responsabilidade civil subjetiva extracontratual – SUCUMBÊNCIA -– 

Princípio da causalidade – Segurado que deu causa à movimentação da 

máquina judiciária ao não comunicar devidamente o sinistro – Dever do réu 

segurado de arcar com o pagamento de honorários advocatícios também 

na lide secundária – ENCARGOS LEGAIS SOBRE O MONTANTE DA 

CONDENAÇÃO – Seguradora em Regime especial de liquidação 

extrajudicial - Ação de conhecimento que visa somente obter declaração 

judicial a respeito de crédito, não importando qualquer risco à massa 

liquidanda – Juros de mora e correção monetária que devem ser mantidos 

tal como fixados, cabendo a análise acerca de sua exigibilidade apenas no 

momento da habilitação do crédito – Recurso parcialmente provido.” (TJSP; 

Apelação 1025679-54.2014.8.26.0564; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão 

Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 2ª Vara Cível; 

Data do Julgamento: 22/09/2016; Data de Registro: 22/09/2016) (Original 

sem grifo)

 Por outro lado, quanto à alegação da requerida Viação Juína Ltda Epp, 

restou consignado na sentença que a parte requerida não desincumbiu do 

ônus de comprovar que o valor apresentado pela autora está acima da 

média de mercado.

 Portanto, a sentença embargada encontra-se satisfatoriamente 

fundamentada, com a exposição das razões de meu convencimento, não 

havendo omissão conforme alegou as embargantes.

 Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 237/29 e fls. 

240, por inexistir os vícios apontados.

 Intimem-se para fins recursais.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 28 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 183922 Nr: 1938-57.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: CAIADO PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAS 1001 LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO APARECIDO SALES - 

OAB:153621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 183922.

Vistos,

 O pedido de fls. 72/73 merece acolhimento, sendo que o processo já se 

arrasta há mais de três anos sem a satisfação efetiva do direito, devendo 

ser destacado que, com o novo Código de Processo Civil, a garantia 

constitucional da duração razoável do processo passou a integrar 

expressamente também a fase satisfativa.

 Pois bem. O art. 866 do Código de Processo Civil dispõe o seguinte sobre 

a matéria:

 Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, 

tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o 

crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de 

faturamento de empresa.

 § 1º O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito 

exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da 

atividade empresarial.

 § 2º O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à 

aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas 

mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os 

respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento 

da dívida.
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 Ante o exposto, defiro o pedido de fls. 72/73, fixando o percentual de 

10% sobre o faturamento bruto da empresa como suscetível de penhora, 

sendo que nomeio como Administrador-depositário o Sr. Aldo Nuss – 

CRC/MT nº 008719/O, com endereço profissional na Rua Alziro Zarur, nº 

4 7 3 - W ,  T a n g a r á  d a  S e r r a / M T  ( e - m a i l : 

coordenação@agoratreinamentos.com.br e telefones: 65-9646-2728 e 

65-3549-5171).

 Desde já fixo os honorários em R$ 500,00 por mês, que também deverão 

ser penhorados mensalmente e pagos pela parte executada à luz do 

princípio da causalidade, sendo certo que basta à parte devedora pagar a 

dívida se quiser se livrar de mais este encargo.

 Registro que a atividade do Administrador-depositário é, de certa forma, 

simples, uma vez que se resume a apresentar contas mensalmente, 

entregando em juízo as quantias recebidas mensalmente por meio de 

depósito judicial vinculado a este processo, com os respectivos 

balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida, de 

modo que não se justifica valor maior a título de honorários.

 Comunique-se o Sr. Administrador-depositário a presente nomeação, 

sendo que esta decisão fica valendo como termo de nomeação, devendo 

o primeiro balancete ser entregue no prazo de 60 dias.

 Se houver qualquer tipo de obstrução pela parte executada, deverá o Sr. 

Administrador-depositário se reportar imediatamente a este Juízo de forma 

detalhada, ficando desde já ordenada a instauração de inquérito policial 

para apurar a conduta do responsável, sem prejuízo de nova sanção civil 

por ato atentatório à dignidade da justiça.

 Caso a empresa não esteja em operação, deverá o Sr. 

Administrador-depositário informar de forma detalhada sua situação física 

e fiscal, sendo que na sequência deverá ter vista dos autos a parte 

exequente para requerer o que de direito.

 Intimem-se para fins recursais e cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 28 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 265586 Nr: 28881-43.2017.811.0055

 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: ROSÂNGELA ALVES DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE DE ANGELO STEINHAUSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Autos nº: 265586.

 Vistos,

 Às fls. 42/46 a parte autora requereu a emenda à inicial para incluir 

Manoel da Silva Nunes no polo passivo da demanda, uma vez que o 

veículo, objeto da ação, havia sido transferido a ele.

 Ocorre que em consulta ao site do DETRAN-MT, verifiquei que o veículo 

não está mais em nome de Manoel da Silva Nunes, mas sim de Claudemir 

Becker, conforme consulta anexa.

 Assim, determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, 

requerer o que de direito, inclusive informar de ainda tem interesse no 

prosseguimento da ação, haja vista que a parte requerida já informou às 

fls. 68/69 ser contrária à emenda da inicial.

 Às providências.

 Cumpra-se.

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.: 115432 Nr: 5568-34.2009.811.0055

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 115432.

 Vistos,

Defiro o petitório de fls. 58/59, para que seja providenciada a baixa do 

bloqueio judicial existente no veículo objeto da demanda (fls. 49), via 

sistema RENAJUD.

Feito isto, retornem os autos ao arquivo.

 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.: 215401 Nr: 6339-65.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GOMES DO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 215401.

 Vistos,

 Defiro a suspensão do feito pelo prazo requerido às fls. 81.

 Decorrido o prazo requerido, intime-se a parte exequente para requerer o 

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

 Às providências.

 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.: 107544 Nr: 6261-52.2008.811.0055

 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: CLAUDIO DALL AGLIO GAI, JOCELIA MARIA SANTOS 

GAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SIMONETTI, NELI 

DEDONATTI SIMONETTI, JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VIEIRA - OAB:3044/MS, 

CLEVERSON CAPUANO DE OLIVEIRA - OAB:5914-B, ITELVINO 

HOFFMAN - OAB:3441/MT, RITVA CECILIA DE QUEIROZ G. VIEIRA - 

OAB:7960-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 Autos nº: 107544

 Vistos,

 Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 871. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

 Intime-se a parte devedora para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

débito devidamente atualizado, devendo a intimação observar a regra do § 

2º do art. 513 do CPC.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante.

 Ainda, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, desde já 

defiro a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Se inexitosa a penhora online, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, incumbindo à parte 

exequente indicar os bens sujeitos à penhora.

 Aliás, caso a parte exequente não os indique no prazo de 15 dias, fica 

desde já ordenada a suspensão do feito por 01 ano, nos termos do § 1º 

do art. 921 do CPC, ficando suspensa a prescrição neste período.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 
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determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Desapense-se o presente feito do processo cód. nº 25053, pois diante do 

trânsito em julgado da ação, não subsiste mais risco de decisões 

conflitantes.

 Às providências.

 Cumpra-se.

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.: 237105 Nr: 4068-49.2017.811.0055

 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: VARELLA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS E 

VIDROS LTDA – ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YGARO LUGON CARVALHO CHAVES, LUIS 

CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 237105.

 Vistos,

 Trata-se de ação monitória ajuizada por Varella Indústria e Comércio de 

Vidros LTDA-ME em face de Ygaro Lugon Carvalho Chaves e Luis Correia 

da Silva, todos devidamente qualificados, na qual a requerente alega ser 

credora da importância atualizada de R$ 1.535,19.

 A inicial foi recebida às fls. 22.

 Os requeridos foram citados pessoalmente, conforme fls. 39 e 59. 

Contudo, não efetuaram o pagamento do débito, nem mesmo apresentaram 

embargos, conforme certidão de fls. 60.

 É o necessário à análise e decisão.

 Não cumprido o mandado e não oferecidos os embargos, nos termos do 

art. 701, § 2º, do CPC fica constituído o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo.

 Ante o exposto, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, 

determino que a parte devedora seja intimada para pagar o débito, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, devendo a intimação 

observar a regra do § 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, desde já defiro a utilização do sistema RENAJUD 

para que seja feita a busca de veículos registrados em nome da parte 

executada.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, fica desde já indeferida a pesquisa via 

INFOJUD, uma vez que este Juízo já terá buscado ativos financeiros 

(BACENJUD) e veículos (RENAJUD), sendo que eventuais bens imóveis 

podem ser buscados diretamente pela parte exequente mediante consulta 

ao CRI local.

 Assim, fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, 

sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 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.: 163816 Nr: 1206-13.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. THOBER & CIA LTDA, CRISTIANE 

FERNANDA THOBER, ARI THOBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 163816.

 Vistos,

 A busca de bens mediante quebra de sigilo fiscal (consulta INFOJUD) é 

medida extrema ainda não justificada, eis que não exauridos os meios 

ordinários de localização.

 Ante o exposto, determino a busca de veículos em nome da parte 

executada, via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, intime-se a parte exequente.

 Fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 01 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 194886 Nr: 10778-56.2015.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO BERTONCELLO, FABIOLA BERTONCELLO 

FACIO, HELGA ROSINHA BERTONCELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTEVÃO ALVES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 194886.

 Vistos,

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 235 de 804



Defiro o pedido de fls. 113 e fls. 117.

Inicialmente, promova-se o desentranhamento do documento de fls. 37, 

substituindo-o por cópia reprográfica, entregando o original ao requerente.

 Ademais, tratando-se de caução, expeça-se o respectivo alvará para 

levantamento da quantia depositada judicialmente, a ser depositada na 

conta bancária indicada às fls. 117.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 

decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 

expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

 Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, 

segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação, sendo certo que esta providência não impede a expedição 

imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Após, remeta-se ao arquivo observadas as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 01 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 234451 Nr: 262-06.2017.811.0055

 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): MARCOS JOSE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 234451.

 Vistos,

 Defiro a suspensão do feito pelo prazo requerido às fls. 87.

 Decorrido o prazo requerido, intime-se a parte exequente para requerer o 

que entender direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 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.: 281236 Nr: 10023-27.2018.811.0055

 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: MARIA LEDY FILIPIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR DA SILVA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 281236.

 Vistos,

 Trata-se de ação monitória ajuizada por Maria Ledy Filipin em face de 

Odair da Silva Vieira ambos devidamente qualificados, na qual a 

requerente alega ser credora da importância atualizada de R$ 10.133,35.

 A inicial foi recebida às fls. 18.

 Citado pessoalmente (fls. 21/22), a parte requerida não efetuou o 

pagamento do débito, nem mesmo apresentou embargos, conforme 

certidão de fls. 23.

 É o necessário à análise e decisão.

 Não cumprido o mandado e não oferecidos os embargos, nos termos do 

art. 701, § 2º, do CPC fica constituído o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo.

 Ante o exposto, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, 

determino que a parte devedora seja intimada para pagar o débito, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, devendo a intimação 

observar a regra do § 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, desde já defiro a utilização do sistema RENAJUD 

para que seja feita a busca de veículos registrados em nome da parte 

executada.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, fica desde já indeferida a pesquisa via 

INFOJUD, uma vez que este Juízo já terá buscado ativos financeiros 

(BACENJUD) e veículos (RENAJUD), sendo que eventuais bens imóveis 

podem ser buscados diretamente pela parte exequente mediante consulta 

ao CRI local.

 Assim, fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, 

sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 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.: 215506 Nr: 6431-43.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON GONÇALVES DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 215506.

 Vistos,

 Defiro a suspensão do feito pelo prazo requerido às fls. 82.

 Decorrido o prazo requerido, intime-se a parte exequente para requerer o 

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

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 01 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 142510 Nr: 1932-55.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Borges de Moura, SILVANETE 

MEDEIROS MOURA, DENNER MEDEIROS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124

 Autos nº: 142510.

Natureza: Execução.

 Exequente: Banco Bradesco S/A.

Executados: Celso Borges de Moura e outros.

Vistos,

Trata-se de ação de execução na qual, praticados alguns atos 

processuais, houve pedido de extinção pela parte Exequente por 

desistência (fls. 115).

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Havendo a parte Exequente manifestado expressamente sua intenção de 

desistir da presente ação de execução, na qual é possibilitado ao autor 

desistir da execução a qualquer momento (art. 775 do CPC), entendo que 

o processo deve ser efetivamente extinto, nos termos do art. 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, homologo a desistência requerida, julgando extinto o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, pela parte Exequente, nos termos do 

art. 90 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra/MT, 01 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 144841 Nr: 4478-83.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO, CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTODIO DE GODOI MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522, EDUARDO LUIS BROCK - OAB:OAB/SP: 91311

 Autos nº: 144841.

 Vistos,

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar conta bancária 

para o levantamento do valor depositado às fls. 192/193 pela parte 

requerida, sendo que no silêncio, o feito será extinto com fulcro no art. 

924, II, do CPC.

Ademais, esclareço a parte requerida que eventuais valores 

incontroversos pertencentes a ela já foram levantados, conforme fls. 

177/178 e fls. 180.

 Às providências.

 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.: 191104 Nr: 7599-17.2015.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. DA SILVA COSTA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS - ME, CÍCERO DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 Autos nº: 191104.

 Vistos,

 Indefiro o pedido de nova consulta ao RENAJUD, uma vez que já foi 

recentemente realizada buscas de veículos em nome da parte executada, 

não tendo, contudo, referidos bens sido localizados.

 Desta forma, por ser ônus da parte diligenciar no sentido de localizar 

bens da parte adversa passíveis de penhora, intime-se a parte Exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no 

silêncio a execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que a 

partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 

921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 01 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 264590 Nr: 28133-11.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER JEAN MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos n.º 264590.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Defiro o pedido de busca de veículos em nome da parte executada, via 

RENAJUD, formulado às fls. 30.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, fica desde já indeferida a pesquisa via 

INFOJUD, uma vez que este Juízo já terá buscado ativos financeiros 

(BACENJUD) e veículos (RENAJUD), sendo que eventuais bens imóveis 

podem ser buscados diretamente pela parte exequente mediante consulta 

ao CRI local.

 Sendo assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito, sine die, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 237 de 804



bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 01 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 55991 Nr: 5542-41.2006.811.0055

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARTOLOMEU FULIOTTO PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO AGUETONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MULLER DE ABREU LIMA 

- OAB:6177, RUBENS AZEVEDO DA SILVA - OAB:4176/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT

 Autos nº: 55991.

 Vistos,

 A busca de bens mediante quebra de sigilo fiscal (consulta INFOJUD) é 

medida extrema ainda não justificada, eis que não exauridos os meios 

ordinários de localização.

 Ante o exposto, determino a busca de veículos em nome da parte 

executada, via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, intime-se a parte exequente.

 Fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 01 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 25053 Nr: 957-14.2004.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DALL AGLIO GAI, JOCELIA MARIA 

SANTOS GAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VIEIRA - 

OAB:3044/MS, CLEVERSON CAPUANO DE OLIVEIRA - OAB:5914-B, 

ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT, RITVA CECILIA DE QUEIROZ G. 

VIEIRA - OAB:7960-MS

 Autos nº: 25053.

 Vistos,

 Às fls. 633/634 a parte executada impugnou a atualização do débito 

apresentado pela parte exequente às fls. 629, aduzindo que foi utilizado o 

indexador INPC/IBGE, quando o correto seria o IGPM/FGV, que é 

legalmente admitido no âmbito do judiciário.

 A parte exequente se manifestou às fls. 636 alegando a preclusão dessa 

questão, uma vez que o débito foi atualizado desde o princípio pelo 

INPC/IBGE e já foi homologado por este juízo.

 Assiste razão a parte exequente, pois, conforme se depreende das fls. 

197/210, desde quando foi postulado o cumprimento de sentença o débito 

foi atualizado pelo INPC/IBGE, sendo que em nenhuma ocasião a parte 

executada se irresignou quanto ao indexador utilizado, em mesmo em 

sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

 Ademais, o cálculo anteriormente realizado nos autos, utilizando-se o 

indexador INPC/IBGE, foi homologado por este juízo, conforme se infere da 

decisão de fls. 467, decisão que não foi objeto de recurso.

 Portanto, a irresignação da parte executada quanto ao indexador utilizado 

está acobertada pela preclusão temporal e consumativa.

 Ademais, o INPC é o indexador mais adequado para recompor as perdas 

ocasionadas pela inflação.

 Ante o exposto, rejeito a impugnação de fls. 633/634 e homologo os 

cálculos apresentados pela parte exequente às fls. 629.

 Oficie-se o juízo deprecante, conforme requerido às fls. 629.

 Desapense-se o presente feito do processo cód. nº 107544, pois diante 

do trânsito em julgado daquela ação, não subsiste mais risco de decisões 

conflitantes.

 Às providências.

 Cumpra-se.

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.: 257003 Nr: 22291-50.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, HANS DE PAULA MARTINS - OAB:23338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação em fl. 75, 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 

Centro, a serem depositadas 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.: 291761 Nr: 18420-75.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO A. LOPES DE MEDEIROS ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYCE FRANCIELLE DE 

OLIVEIRA MORAES - OAB:OAB/PR 65.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a presente missiva fora distribuída sem a cópia da petição 

inicial dos autos principais, requisito indispensável para o cumprimento do 

ato deprecado. Sendo assim, encaminho os autos ao setor de expedição 

de documentos, para que seja expedido ofício ao juízo deprecante, 

solicitando uma cópia de referida peça, o mais breve possível, diante da 

proximidade da audiência designada nos autos principais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 291759 Nr: 18416-38.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA SIMÕES DA SILVA, JDC.VÁRZEA 

GRANDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO HOSPITALAR VIDA E SAUDE SS LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447

 Certifico que, para que sejam ouvidas as testemunhas e o preposto da 

requerida são necessárias peças processuais, v.g., contestações dos 

requeridos e respectiva réplica, caso existam. Ademais, não há nos autos 

o despacho do juízo deprecante, concedendo os benefícios da justiça 

gratuita à requerente. Sendo assim, intimo-a, na pessoa de seu advogado, 

para providenciar tais pendências, no prazo de 5 dias, ficando advertida 

que, caso não haja manifestação no prazo de 30 dias, a missiva será 

devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 199692 Nr: 14530-36.2015.811.0055

 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: RENATO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA MAIS ELETRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora acerca do despacho de fl. 73, a seguir 

transcrito: Vistos, Analisando o cumprimento de sentença de fls. 68/72, 

verifico que os juros foram calculados na forma composta. Assim, 

intime-se a requerente para apresentar nova memória de cálculo, 

fazendo-se incidir juros na forma simples, nos exatos termos da sentença 

exequenda. Às providências. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 30 de 

agosto de 2018. Anderson Gomes Junqueira. Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228444 Nr: 17091-96.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE MOTOS E PEÇAS SANSAO 

EIRELI, ADENIR SANSÃO DURAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça, referente à Carta 

Precatória nº. 1004197-65.2018.8.11.0002, em trâmite na Vara 

Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, mediante guia 

que deverá ser impressa junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), devendo juntar o comprovante na referida 

missiva.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 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

 Certifico que, intimo a parte embargante, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o preparo da carta precatória a ser distribuída na Comarca de 

Comodoro-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 245817 Nr: 13400-40.2017.811.0055

 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: ELEUTHERIO & GREGÓRIO LTDA EPP, ELIANE DA SILVA 

GREGÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A, ARCA S/A 

AGROPECUÁRIA, FELIPE BITTENCOURT DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO M. ROSTRO - 

OAB:78.915-RS, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 

15.322, LETICIA BORGES POSSAMAI - OAB:22.646/O-MT, RICARDO 

VALMOR MENDONCA BOETTCHER - OAB:23024

 Certifico que, os embargos de declaração de fls. 494/495 apresentados 

pelo requerido Kepler Weber Industrial S/A são tempestivos. Sendo assim, 

em razão de possuírem caráter de infringentes, nos termos do artigo 1023, 

§ 2.º, intimo a requerente para se manifestar, querendo, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 61983 Nr: 3546-71.2007.811.0055

 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: JEAN CARLO FOGLIATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA BAEZA BURALI, JULIANA 

BAEZA BURALI, PEDRO HENRIQUE BAEZA BURALI, PAULO VITOR 

BURALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO ANDRE RAUBER - 

OAB:17870, FELIPE PELEGRINI - OAB:16064 OABMT, JAMES 

LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, PEDRO 

EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT, PRISCILA VIVIANE 

MARIANO - OAB:18997/MT, Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT, MARCELO COCATO STELUTI - OAB:38121/PR, MARLI 

DE FÁTIMA DA SILVEIRA CORSI - OAB:OAB/PR: 23.323

 Certifico que, intimo os advogados das partes para sucessivamente, no 

prazo de (quinze) dias apresentarem razões finais escrtas, consoante 

determinação de fl. 878.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285936 Nr: 13814-04.2018.811.0055

 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: PLENA COMERCIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX PET SHOP EIRELI ME, ALEXON JOSE DE 

OLIVEIRA LIMA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312, SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a devolução da Carta de Citação pelo motivo 

"mudou-se", intimo a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 291349 Nr: 18112-39.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, JDC.JARDIM-MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 18, o exequente não 

comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição e contadoria no 

valor de R$ 45,41 (quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), a 

serem depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome 

de Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04, e, por fim, do valor de 

duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Centro, a serem 

depositadas 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. 

Ademais, não há cópia do despacho inicial, ordenando a citação e demais 

atos do juízo deprecante.

Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o exequente 

para regularizar referidas pendências, no prazo de 5 (cinco) dias, 

considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151941 Nr: 548-23.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLEN CRISTINA MARTINS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto de Jesus 

Marques - OAB:4862, DECIO FREIRE - OAB:56543

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA da parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas ao contador não oficializado no 

valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será averbado os valores, junto ao Cartório 

Distribuidor

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286551 Nr: 14378-80.2018.811.0055

 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: SILVIO OJEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREMIO DE APOIO DOS MILITARES DE 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, haja vista a devolução das correspondências de 

fls. 152 e 157, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 

56/07/CGJ, item 5.2.4, impulsiono os presentes autos e intimo a parte 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 215822 Nr: 6598-60.2016.811.0055

 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: BCRR, MARCIA CRISTINA RAMALHO, ROSANA 

FERREIRA MARTINS, ZENILDA HERMENEGILDO GUABIRABA, JVHR, 

BAMR, RUTHSTHELLY LEITE DA SILVA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o requerente Bryan Alberto Martins Ramos, para 

retirar os alvarás expedidos em fls. 107/109 dos autos, no prazo de 5 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 257412 Nr: 22614-55.2017.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CASCAVEL-PR, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA VALE DA SERRA 

IND.COM.IMP. E EXP. LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREIA DA 

SILVA - OAB:MS 5.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a certidão do oficial de justiça Edson Osmar 

Alviano Costa de fl. 61, solicitando diligêcias futuras, intimo o requerente 

para se manifestar, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 167918 Nr: 8257-75.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. MOTOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista todas as cartas de citação terem sido 

devolvidas sem que o executado tenha sido encontrado, intimo a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 151618 Nr: 201-87.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CRESTANI, ILDO CRESTANI, LEIVA 

TEREZINHA DONIDA CRESTANI, AGROPECUARIA GERMINARE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS NASCIMENTO DOS 

SANTOS DA MOTA - OAB:OAB/BA 19.615, JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT, MAURICIO FERREIRA CAMPOS G DE PAULA - 

OAB:9456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 Certifico que torno sem efeito as certidões de fl. 175 e de fl. 179, bem 

como intimo a parte executada para retirar a certidão para fins de 

averbação da penhora efetuada nos autos, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 227557 Nr: 16316-81.2016.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DE JESUS OLIVEIRA, ROMAO DE 

OLIVEIRA ALEXANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - 

OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:MT 14.258-A

 Certifico que, o recurso de apelação de fls. 127/132 foi interposto pelo 

requerido no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 1.º, 

do CPC, intimo os requerentes para contrarrazoar referido recurso, no 

prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273478 Nr: 3820-49.2018.811.0055

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAFRA DA AMAZONIA IND. E COMERCIO DE MOTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAZETO & SOUZA LTDA ME, ELIZEU DA 

SILVA PAZETO, ORDALIA ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO 

- OAB:129134/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que diante da busca exitosa de endereço dos requeridos via 

Bacenjud, conforme extrato juntado às fls.132/133, encaminho os autos 

para intimação da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, indicar o 

endereço para citação dos requeridos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 291541 Nr: 18266-57.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BENTO GONÇALVES-RS, TODESCREDI S/A 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO BRIGNONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON LEANDRO DE CAMPOS 

- OAB:6950/O, LEANDRO JOSÉ CAON - OAB:52820-RS, RONEI 

GIACOMONI - OAB:OAB/RS 44955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, considerando que a parte autora fez o pagamento das 

custas processuais e emolumentos do distribuidor em valor menor, 

intimo-a para que complemente os valores conforme a certidão de fl. 24, 

no prazo de 5 dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49844 Nr: 167-59.2006.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALDEMAR BEZERRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Beutinger de Mattos - 

OAB:9122/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 167-59.2006.811.0055 cód. 49844

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ESPOLIO DE VALDEMAR BEZERRA DA CRUZ

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Espolio de Valdemar Bezerra da Cruz 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Jose Garcia Lacerda Nº52-e, 

Bairro: Centro, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar incerto 

e não sabido.

FINALIDADE: Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA da parte requerida para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de 

R$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos). 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 312,95 (trezentos e 

doze reais e noventa e cinco centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 136,23 (cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF/CNPJ do 

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19 

(cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam efetuados os 

pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos valores das 

custas e taxas as quais serão encaminhadas ao Departamento de 

Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao Tabelionato de 

Protesto, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Eu Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

Técnica Judiciária, digitei. Tangará da Serra, 02 de outubro de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

 Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235659 Nr: 2089-52.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELINA ELZA FERDERICE BARBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2089-52.2017.811.0055 cód. 235659

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ANGELINA ELZA FERDERICE BARBEIRO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Angelina Elza Ferderice Barbeiro, Cpf: 

92389473172, Rg: 1679619 SSP PR Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

Rua 8-A, Nº 693-W, Bairro: Jardim Santa Lúcia, Cidade: Tangará da 

Serra-MT, atualmente em lugar incerto não sabido.

FINALIDADE: Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA da parte requerida para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de 

R$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos). 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 312,95 (trezentos e 

doze reais e noventa e cinco centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 136,23 (cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF/CNPJ do 

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19 

(cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam efetuados os 

pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos valores das 

custas e taxas as quais serão encaminhadas ao Departamento de 

Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao Tabelionato de 

Protesto, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Eu Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

Técnica Judiciária, digitei. Tangará da Serra, 02 de outubro de 2018.
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CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

 Gestora Geral

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 168892 Nr: 9642-58.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA ADRE DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 168892.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxílio doença c.c. 

aposentadoria por invalidez, tendo a parte autora sustentado o 

preenchimento dos requisitos previstos pela legislação para que lhe fosse 

concedido o referido benefício.

 A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 13/45 e foi recebida 

às fls. 46/47, sendo deferida a antecipação de tutela. Ainda no despacho 

inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 50/63).

 Às fls. 76/79 foi realizada audiência de instrução.

 O laudo pericial foi acostado às fls. 135/137, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 140 e o INSS às fls. 142/144, requerendo a realização 

de nova perícia, aduzindo que em todas as perícias que o perito Dr. Eli 

Ambrósio do Nascimento atuou, concluiu pela incapacidade.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de auxílio-doença c/c aposentadoria por 

invalidez com pedido de antecipação de tutela.

De início, acerca da impugnação ao laudo pericial e pedido de realização 

de nova perícia formulada pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, 

tenho que não merece acolhimento, pois a alegação de que o perito é 

tendencioso parte de premissa absolutamente genérica, não tendo 

apontado qualquer inconsistência no trabalho pericial, sendo certo que 

também não se deu a tempestiva alegação de suspeição.

 Por essas razões, indefiro o pedido de fls. 142/144 e homologo o laudo 

pericial de fls. 135/137 e declaro encerrada a instrução processual.

 Superada essa questão, conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 Em relação à qualidade de segurada, a parte autora juntou os documentos 

de fls. 21/25 e fls. 31/44, em nome de seu cônjuge, que se tratam de 

declaração de exercício de atividade rural pelo Sindicato dos 

trabalhadores rurais de Juruena-MT, ficha de inscrição no sindicato e 

notas fiscais.

 O início de prova material encartada ao feito foi confirmada pelas 

testemunhas ouvidas em juízo, que declararam o desempenho de trabalho 

rural em regime de economia familiar, há mais de 30 anos.

 Logo, vislumbro a condição de segurada especial da parte requerente, já 

que restou demonstrado o exercício de trabalho rural quando do 

acometimento da doença, que de acordo com o laudo pericial, teve início 

no ano de 2003.

 No que tange a demonstração da existência de doença incapacitante, 

reputo que a mesma se encontra devidamente demonstrada, visto que o 

laudo pericial é claro ao demonstrar que a parte autora é portadora de 

enfermidade que a incapacita de forma total e permanente para o exercício 

de qualquer atividade laboral, na forma do artigo 42 da Lei n. 8.213/91, o 

que a impede de garantir o seu sustento e o de sua família com suas 

próprias forças.

 Nesse passo, como já salientado, a parte autora tem direito ao benefício 

de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia médica sua 

incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como sua 

condição de segurado.

 A propósito, dispõe o artigo 42 da Lei n. 8.213/91:

“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.”

 Assim, estando demonstrada a condição de segurado, a carência e 

também a existência de incapacidade para o desempenho de atividade 

laboral, de rigor o deferimento do pleito deduzido. Neste mesmo sentido o 

seguinte julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

PARCIAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO DIANTE 

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. A 

despeito da iliquidez da sentença, não há que se falar em remessa oficial 

na hipótese, pois se percebe nitidamente que o proveito econômico dela 

decorrente não suplantará os sessenta salários, já que deferida a 

aposentadoria por invalidez em valor mínimo e, quando do decisum de 

primeiro grau, apenas seis mensalidade estavam vencidas. Aplicação do § 

2º do art. 475 do CPC-73, então vigente. 2. A concessão do 

auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez pressupõe a existência 

de incapacidade para o exercício do seu labor habitual (sendo que para o 

último benefício tal incapacidade deve ser total e definitiva). 3. O laudo 

pericial é categórico em afirmar que a parte autora padece de lesão do 

manguito rotador do ombro e tendinopatia e bursite crônica com dor, déficit 

funcional, depressão e gastrite (fl. 88). A despeito da natureza parcial da 

incapacidade, as condições pessoais da demandante - pessoa de baixa 

instrução, com 61 anos (fl. 14), em gozo de auxílio-doença por diversos 

períodos desde 2009 (fl. 60), demonstram a inviabilidade fática de sua 

reinserção no mercado de trabalho, recomendando a concessão da 

aposentadoria por invalidez. 4. O cumprimento da carência e a qualidade 

de segurada da parte autora, reconhecidos administrativamente quando 

da concessão de auxílio-doença anterior pela autarquia, tornam 

incontroversos tais requisitos. Por sinal, a causa incapacitante antecede à 

cessação auxílio-doença em 30/10/2014 (item 3 do laudo, fl. 88). Apesar 

disso, a sentença deferiu a aposentadoria por invalidez somente a partir 

da juntada do laudo pericial aos autos, termo inicial que será mantido, ante 

a ausência de irresignação da parte autora. 5. Sobre as diferenças 

incidirão juros de mora, a partir da citação, e correção monetária nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960/09. Ressalte-se que tal deliberação não prejudicará a incidência do 

que será decidido pelo STF do RE 870.947/SE, com repercussão geral 

reconhecida. 6. Não há prescrição a ser pronunciada, pois o termo inicial 

do benefício foi fixado após a propositura da ação. 7. Apelação 

desprovida. (TRF1- AC 0017718-34.2016.4.01.9199 / RO, Rel. JUIZ 

FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 de 30/10/2017).

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por 

invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, 

devido desde a data do requerimento administrativo (12/04/2011 – fl. 65v), 

nos termos do art. 43, da Lei n. 8213/91, , confirmando a antecipação de 

tutela concedida às fls.46/47.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social.

Expeça-se de imediato alvará em favor do perito, conforme art. 2º do 

Provimento nº CJF-PRV-2018/00004, combinado com o art. 29 da 

Resolução nº CJF-RES-2014/00305, ficando estabelecido o valor de R$ 
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200,00 (duzentos reais) a título de honorários, nos termos da Tabela V do 

Anexo Único da resolução acima citada.

 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.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 25 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174398 Nr: 16277-55.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WLSN, VILMA LEONOR DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 174398.

 Vistos,

 Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação, no prazo 

legal, haja vista a existência de interesse de incapaz.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 25 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 166498 Nr: 6031-97.2014.811.0055

 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: EUZA MUNIZ DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663, SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES HACHBARDT - 

OAB:OAB/MT:12771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 166498.

 Vistos,

 Conheço dos embargos, eis que tempestivos.

 No mérito, os presentes embargos merecem ser acolhidos, haja vista a 

comprovação pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social que 

auxílio-doença não foi cessado.

 Desse modo, passo a elidir a contradição nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de 

Concessão de Benefício Previdenciário c.c. Aposentadoria por Invalidez 

proposta por Euza Muniz de Jesus em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) para condenar o réu a manter o benefício de auxílio-doença 

a autora, até que haja a reabilitação profissional ou até que seja 

constatada a recuperação da capacidade para o trabalho, ou, ainda, no 

caso de conversão do benefício em aposentadoria por invalidez.

Por conseguinte, confirmo a tutela antecipatória concedida. Em 

decorrência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil”.

 Ante o exposto, acolho os embargos de declaração de fls. 120, para elidir 

a contradição apontada nos termos acima, a qual passará a integrar a 

sentença de fls. 117/118.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 25 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 142805 Nr: 2260-82.2012.811.0055

 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: FRANCELINA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 142805.

Vistos,

Trata-se de ação previdenciária para concessão de pensão por morte, 

tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos previstos 

pela legislação para que lhe fosse concedido o referido benefício.

 A inicial foi recebida às fls. 15, sendo postergada a análise da 

antecipação de tutela.

O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a falta de 

interesse de agir (fls. 16/34).

A contestação foi impugnada (fls. 36).

Saneado o processo (fls. 37/38), foi iniciada a fase probatória com 

produção de prova oral (fls. 42/45), sendo ao final julgado procedente o 

pedido formulado (fls. 46/48).

Realizados alguns atos processuais, o TRF acabou anulando a sentença 

por falta de prévio requerimento administrativo (fls. 76).

Comprovado o indeferimento administrativo do benefício pretendido (fls. 

84/86), o INSS apresentou nova contestação às fls. 88/92, sendo que a 

parte autora se manifestou às fls. 96/97.

Posteriormente foram convalidadas as provas orais que já tinham sido 

produzidas (fls. 98), sendo encerrada a fase probatória e oportunizadas a 

apresentação de alegações finais pelas partes.

 As partes deixaram transcorrer in albis o prazo para apresentar 

alegações finais (fls. 100).

É o breve relatório.

D E C I D O.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 Depreende-se dos autos que a parte autora propôs ação previdenciária 

contra o INSS visando o recebimento do benefício de pensão por morte.

 Pois bem. A Lei nº 8.213/91 assim dispõe em seu art. 74:

 “Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes 

do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

 I - do óbito, quando requerida até noventa dias depois deste;

 II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso 

anterior;

 III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.”

 No tocante à categoria dos dependentes, preceitua o art. 16 da Lei nº 

8.213/91 o seguinte:

 “Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na 

condição de dependentes do segurado:

 I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que 

tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

 II - os pais;

 III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e 

um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou 

deficiência grave;

 § 1º A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo 

exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

 § 2º O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante 

declaração do segurado e desde que comprovada a dependência 

econômica na forma estabelecida no Regulamento.

 § 3º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser 

casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de 

acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal.
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 § 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é 

presumida e a das demais deve ser comprovada.”

 Assim, para que os dependentes do segurado trabalhador rural tenham 

direito à percepção do benefício de pensão por morte é necessário a 

presença de alguns requisitos para a sua concessão, quais sejam: a) o 

óbito do segurado; b) a condição de segurado especial do falecido; c) a 

qualidade de dependente; e d) a dependência econômica, que pode ser 

presumida ou comprovada (art. 16, § 4º, da Lei nº 8.213/91). Cumpre 

salientar, ainda, que não há carência para o benefício ora pleiteado, nos 

termos do art. 26, inciso I, da Lei nº 8.213/91.

 Na hipótese dos autos, o documento de fls. 13 comprova o óbito, sendo 

que a condição de segurado resta provada por meio de início de prova 

documental (fls.12 ), isso nos termos da Súmula 06 da TNU, corroborada 

pelas provas orais produzidas às fls. 42/45.

 Já a qualidade de dependente resta provada pelo documento de fls. 12, 

sendo neste caso presumida a dependência econômica, uma vez que a 

autora era esposa do falecido.

 Assim, comprovada a qualidade de dependente do falecido e a vinculação 

econômica, estando, pois, preenchidos todos os requisitos legais, é de 

rigor a procedência do pedido.

 Firmada a convicção de que estão reunidos os requisitos para a 

concessão do benefício, é justo que seja, se ainda não realizado, 

implantado imediatamente, até mesmo pelo seu caráter alimentar. Em 

outras palavras, se possui caráter alimentar, uma vez provado que 

merece o benefício, a urgência é ínsita ao caso. Tanto é que, conforme 

julgado abaixo, é possível o deferimento de ofício da tutela antecipada:

“(...) Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha 

que os efeitos da tutela pretendida na inicial poderão ser antecipados, a 

requerimento da parte, total ou parcialmente, firmou-se nesta Primeira 

Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício, tendo 

em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da 

verossimilhança do direito material alegado.” (...).

 (TRF1 - Primeira Turma. AC 00017745520174019199, Desembargadora 

Federal Gilda Sigmaringa Seixas, , e-DJF1 data: 23/05/2017).

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a conceder à parte autora o benefício de pensão por morte, no 

valor de 01 (um) salário mínimo mensal, fixando a data de início do 

benefício a partir da data do ajuizamento da ação, conforme o aresto 

proferido no Recurso Extraordinário nº. 631.240/MG.

 Conforme fundamentação retro, determino que a Autarquia demandada 

promova a implantação do benefício, se ainda não realizado, no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do 

artigo 300 do Código de Processo Civil.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social.

 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.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 25 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125477 Nr: 4435-20.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA NEUZA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 125477.

Vistos,

Trata-se de ação previdenciária para concessão de pensão por morte, 

tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos previstos 

pela legislação para que lhe fosse concedido o referido benefício.

 A inicial foi recebida às fls. 18, sendo postergada a análise da 

antecipação de tutela.

O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a falta de 

interesse de agir (fls. 14/24).

A contestação foi impugnada (fls. 31/34).

Saneado o processo (fls. 36/37), foi iniciada a fase probatória com 

produção de prova oral (fls. 43/45), sendo ao final julgado procedente o 

pedido formulado (fls. 46/49).

Realizados alguns atos processuais, o TRF acabou anulando a sentença 

por falta de prévio requerimento administrativo (fls. 97/101).

Comprovado o indeferimento administrativo do benefício pretendido (fls. 

120/121), o INSS apresentou nova contestação às fls. 123/134, sendo que 

a parte autora se manifestou às fls. 137/138.

É o breve relatório.

D E C I D O.

 Inicialmente cumpre-me consignar que não se mostra razoável nova 

instrução do feito, podendo ser aproveitados os atos que antecederam a 

prolação da sentença.

 Com efeito, consoante se infere da decisão proferida às fls. 97/101, a 

declaração de nulidade da sentença se deu exclusivamente em razão da 

ausência de prévio requerimento administrativo, tendo o feito retornado tão 

somente para formalização, pela parte autora, de prévio requerimento 

junto ao INSS. Anoto que o TRF não estendeu para os atos instrutórios a 

nulidade proclamada.

 Baixados os autos para esta singular instância, foi juntada prova do 

requerimento administrativamente, tendo sido então oportunizada nova 

manifestação nos autos pelo INSS, cumprindo-me consignar que a 

Procuradoria Federal nada discorreu sobre as provas orais já produzidas, 

tendo apresentado defesa genérica.

 Logo, é do meu convencimento que devo aproveitar os atos instrutórios já 

praticados, estando esta providência inclusive em consonância com o 

princípio da celeridade e economia processual.

 Pois bem. Feitas as considerações acima e não havendo preliminares e 

questões prejudiciais a serem decididas, passo à análise da questão de 

mérito, expondo as razões de meu convencimento, conforme exigência 

esculpida no art. 93, inciso IX, do Constituição Federal de 1988.

 Depreende-se dos autos que a parte autora propôs ação previdenciária 

contra o INSS visando o recebimento do benefício de pensão por morte.

 Pois bem. A Lei nº 8.213/91 assim dispõe em seu art. 74:

 “Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes 

do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

 I - do óbito, quando requerida até noventa dias depois deste;

 II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso 

anterior;

 III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.”

 No tocante à categoria dos dependentes, preceitua o art. 16 da Lei nº 

8.213/91 o seguinte:

 “Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na 

condição de dependentes do segurado:

 I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que 

tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

 II - os pais;

 III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e 

um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou 

deficiência grave;

 § 1º A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo 

exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

 § 2º O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante 

declaração do segurado e desde que comprovada a dependência 

econômica na forma estabelecida no Regulamento.
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 § 3º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser 

casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de 

acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal.

 § 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é 

presumida e a das demais deve ser comprovada.”

 Assim, para que os dependentes do segurado trabalhador rural tenham 

direito à percepção do benefício de pensão por morte é necessário a 

presença de alguns requisitos para a sua concessão, quais sejam: a) o 

óbito do segurado; b) a condição de segurado especial do falecido; c) a 

qualidade de dependente; e d) a dependência econômica, que pode ser 

presumida ou comprovada (art. 16, § 4º, da Lei nº 8.213/91). Cumpre 

salientar, ainda, que não há carência para o benefício ora pleiteado, nos 

termos do art. 26, inciso I, da Lei nº 8.213/91.

 Quanto à comprovação do exercício da atividade laboral, a Lei 8.213/91 

exige início de prova material para comprovar a condição de rurícola, 

excluindo-se prova exclusivamente testemunhal para esse fim, 

entendimento consagrado inclusive na Súmula 149 do STJ.

 Ainda, segundo o STJ, conquanto não se exija a contemporaneidade da 

prova material durante todo o período que se pretende comprovar o 

exercício de atividade rural, deve haver ao menos um início razoável de 

prova material contemporânea aos fatos alegados, sendo admitida a 

complementação da prova mediante oitiva de testemunhas.

 No caso dos autos, verifico que a parte autora apresentou como início de 

prova material do trabalho rural, a certidão de casamento realizado no dia 

17/02/1981, em que o marido se declara lavrador (fls. 15).

 Nessa esteira, entre o início da prova material (17/02/1981 – fls. 15) e a 

data do óbito (11/12/2009 – fls. 16) decorreram mais de 28 anos.

 Diante disso, entendo que não restou preenchido o requisito da qualidade 

de segurado do falecido, ante a ausência de início de prova material 

contemporânea ao óbito, razão pela qual, não faz jus ao benefício 

previdenciário. Nesse sentido, o julgado ora colacionado:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. 

TRABALHADOR RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA 

DO ÓBITO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL DO SUPOSTO 

LABOR RURAL CONTEMPORÂNEO À ÉPOCA DOS FATOS. APELAÇÃO 

DO INSS PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A pensão por morte 

prevista no art. 74 da Lei 8.213/91, que é devida ao conjunto dos 

dependentes de trabalhador rural que vier a falecer, está subordinada à 

demonstração da condição de dependente de quem postula a pensão, 

bem como à comprovação da condição de segurado especial do falecido, 

ou que tenha este anteriormente preenchido os requisitos para obtenção 

do benefício de aposentadoria, nessa condição. 2. Para demonstração da 

condição de segurado especial, exige-se início de prova material idôneo, 

corroborado por prova testemunhal coerente e robusta (nesse sentido: 

TRF 1ª Região; AC 0012733-66.2009.4.01.9199 / TO; Rel. Desembargadora 

Federal Gilda Sigmaringa Seixas; Primeira Turma; DJ de 16/09/2015). 3. 

Ademais, para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de 

prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar. 

Nesse mesmo sentido: (AC 0043113-04.2011.4.01.9199 / GO, Rel. JUÍZA 

FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.), PRIMEIRA TURMA, 

e-DJF1 p.140 de 21/10/2014) 4. No caso vertente não restou 

demonstrado, por documento idôneo, o falecimento do pretenso instituidor 

da pensão. 5. Mas, ainda que estivesse demonstrada a morte do pretenso 

instituidor da pensão, não foi juntado aos autos qualquer início de prova 

material do alegado exercício de atividade rural em regime de economia 

familiar, contemporâneo à época do suposto óbito,. 6. Assim, 

considerando que a prova exclusivamente testemunhal não basta à 

comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção de benefício 

previdenciário, nos termos do enunciado sumular nº 149 do Superior 

Tribunal de Justiça, verifica-se também que, sob esse aspecto, não há 

suporte legal que possibilite a concessão do benefício de pensão por 

morte à parte recorrida. 7. Apelação do INSS provida. Sentença 

reformada. (TRF-1, AC 0031602-72.2012.4.01.9199 / MT, Rel. JUIZ 

FEDERAL MARK YSHIDA BRANDÃO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.834 de 

28/10/2015) (Original sem grifo)

 Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial e 

condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, ficando a condenação suspensão em razão da parte autora ser 

beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

CPC.

Declaro a inexigibilidade dos valores recebidos a título de benefícios 

previdenciários em sede de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez 

que os valores possuem natureza alimentar e foram recebidos de boa-fé.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 25 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 145787 Nr: 5486-95.2012.811.0055

 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: ELENA RODRIGUES GODOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 145787.

Vistos,

Trata-se de ação previdenciária para concessão de pensão por morte, 

tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos previstos 

pela legislação para que lhe fosse concedido o referido benefício.

 A inicial foi recebida às fls. 16.

O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a falta de 

interesse de agir (fls. 17/47).

A contestação foi impugnada (fls. 49/50).

Saneado o processo (fls. 51/52), foi iniciada a fase probatória com 

produção de prova oral (fls. 60/63), sendo ao final julgado procedente o 

pedido formulado (fls. 64/66).

Realizados alguns atos processuais, o TRF acabou anulando a sentença 

por falta de prévio requerimento administrativo (fls. 103/104).

Comprovado o indeferimento administrativo do benefício pretendido (fls. 

109/110), o INSS apresentou nova contestação às fls. 112/117.

Posteriormente foram convalidadas as provas orais que já tinham sido 

produzidas (fls. 121), sendo encerrada a fase probatória e oportunizadas 

a apresentação de alegações finais pelas partes.

 Às fls. 123 a parte autora apresentou alegações finais e o INSS 

permanecido inerte (fls. 124).

É o breve relatório.

D E C I D O.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 Depreende-se dos autos que a parte autora propôs ação previdenciária 

contra o INSS visando o recebimento do benefício de pensão por morte.

 Pois bem. A Lei nº 8.213/91 assim dispõe em seu art. 74:

 “Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes 

do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

 I - do óbito, quando requerida até noventa dias depois deste;

 II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso 

anterior;

 III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.”

 No tocante à categoria dos dependentes, preceitua o art. 16 da Lei nº 

8.213/91 o seguinte:

 “Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na 

condição de dependentes do segurado:

 I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que 

tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

 II - os pais;

 III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e 

um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou 

deficiência grave;

 § 1º A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo 

exclui do direito às prestações os das classes seguintes.
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 § 2º O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante 

declaração do segurado e desde que comprovada a dependência 

econômica na forma estabelecida no Regulamento.

 § 3º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser 

casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de 

acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal.

 § 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é 

presumida e a das demais deve ser comprovada.”

 Assim, para que os dependentes do segurado trabalhador rural tenham 

direito à percepção do benefício de pensão por morte é necessário a 

presença de alguns requisitos para a sua concessão, quais sejam: a) o 

óbito do segurado; b) a condição de segurado especial do falecido; c) a 

qualidade de dependente; e d) a dependência econômica, que pode ser 

presumida ou comprovada (art. 16, § 4º, da Lei nº 8.213/91). Cumpre 

salientar, ainda, que não há carência para o benefício ora pleiteado, nos 

termos do art. 26, inciso I, da Lei nº 8.213/91.

 Quanto à comprovação do exercício da atividade laboral, a Lei 8.213/91 

exige início de prova material para comprovar a condição de rurícola, 

excluindo-se prova exclusivamente testemunhal para esse fim, 

entendimento consagrado inclusive na Súmula 149 do STJ.

 Ainda, segundo o STJ, conquanto não se exija a contemporaneidade da 

prova material durante todo o período que se pretende comprovar o 

exercício de atividade rural, deve haver ao menos um início razoável de 

prova material contemporânea aos fatos alegados, sendo admitida a 

complementação da prova mediante oitiva de testemunhas.

 No caso dos autos, verifico que a parte autora apresentou como início de 

prova material do trabalho rural, a certidão de casamento de 1984 em que 

o marido se declara lavrador (fls. 11).

 Nessa esteira, entre o início da prova material (1984 – fls. 11) e a data do 

óbito (2003 – fls. 24) decorreram mais de 18 anos.

 Diante disso, entendo que não restou preenchido o requisito da qualidade 

de segurado do falecido, ante a ausência de início de prova material 

contemporânea ao óbito, devendo ser registrado que na certidão de óbito 

foi declarada a profissão de pedreiro do falecido.

 Por essa razão, não faz jus ao benefício previdenciário. Nesse sentido, o 

julgado ora colacionado:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. 

TRABALHADOR RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA 

DO ÓBITO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL DO SUPOSTO 

LABOR RURAL CONTEMPORÂNEO À ÉPOCA DOS FATOS. APELAÇÃO 

DO INSS PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A pensão por morte 

prevista no art. 74 da Lei 8.213/91, que é devida ao conjunto dos 

dependentes de trabalhador rural que vier a falecer, está subordinada à 

demonstração da condição de dependente de quem postula a pensão, 

bem como à comprovação da condição de segurado especial do falecido, 

ou que tenha este anteriormente preenchido os requisitos para obtenção 

do benefício de aposentadoria, nessa condição. 2. Para demonstração da 

condição de segurado especial, exige-se início de prova material idôneo, 

corroborado por prova testemunhal coerente e robusta (nesse sentido: 

TRF 1ª Região; AC 0012733-66.2009.4.01.9199 / TO; Rel. Desembargadora 

Federal Gilda Sigmaringa Seixas; Primeira Turma; DJ de 16/09/2015). 3. 

Ademais, para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de 

prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar. 

Nesse mesmo sentido: (AC 0043113-04.2011.4.01.9199 / GO, Rel. JUÍZA 

FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.), PRIMEIRA TURMA, 

e-DJF1 p.140 de 21/10/2014) 4. No caso vertente não restou 

demonstrado, por documento idôneo, o falecimento do pretenso instituidor 

da pensão. 5. Mas, ainda que estivesse demonstrada a morte do pretenso 

instituidor da pensão, não foi juntado aos autos qualquer início de prova 

material do alegado exercício de atividade rural em regime de economia 

familiar, contemporâneo à época do suposto óbito,. 6. Assim, 

considerando que a prova exclusivamente testemunhal não basta à 

comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção de benefício 

previdenciário, nos termos do enunciado sumular nº 149 do Superior 

Tribunal de Justiça, verifica-se também que, sob esse aspecto, não há 

suporte legal que possibilite a concessão do benefício de pensão por 

morte à parte recorrida. 7. Apelação do INSS provida. Sentença 

reformada. (TRF-1, AC 0031602-72.2012.4.01.9199 / MT, Rel. JUIZ 

FEDERAL MARK YSHIDA BRANDÃO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.834 de 

28/10/2015) (Original sem grifo)

 Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial e 

condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, ficando a condenação suspensão em razão da parte autora ser 

beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

CPC.

Declaro a inexigibilidade dos valores recebidos a título de benefícios 

previdenciários em sede de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez 

que os valores possuem natureza alimentar e foram recebidos de boa-fé.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 25 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 164165 Nr: 1844-46.2014.811.0055

 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: DIVALDO QUINTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 164165.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxílio doença c.c. 

aposentadoria por invalidez, tendo a parte autora sustentado o 

preenchimento dos requisitos previstos pela legislação para que lhe fosse 

concedido o referido benefício.

 A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 18/22 e foi recebida 

às fls. 23/24, sendo indeferida a antecipação de tutela. Ainda no 

despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 26/39).

 Às fls. 43/46 a parte autora reiterou o pedido de antecipação da tutela, o 

que foi novamente indeferido às fls. 49.

 Às fls. 57 foi determinada a suspensão do processo para que a parte 

autora comprovasse, no prazo de 30 dias, o requerimento administrativo.

 Às fls. 58/60 a parte autora comprovou o requerimento administrativo e 

seu indeferimento.

 Às fls. 67/69 foi realizada audiência de instrução.

 O laudo pericial foi acostado às fls. 117/118, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 120/121 e o INSS às fls. 123/125, requerendo a 

realização de nova perícia, aduzindo que em todas as perícias que o perito 

Dr. Eli Ambrósio do Nascimento atuou, concluiu pela incapacidade.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de auxílio-doença c/c aposentadoria por 

invalidez com pedido de antecipação de tutela.

De início, acerca da impugnação ao laudo pericial e pedido de realização 

de nova perícia formulada pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, 

tenho que não merece acolhimento, pois a alegação de que o perito é 

tendencioso parte de premissa absolutamente genérica, não tendo 

apontado qualquer inconsistência no trabalho pericial, sendo certo que 

também não se deu a tempestiva alegação de suspeição.

 Por essas razões, indefiro o pedido de fls. 123/125 e homologo o laudo 

pericial de fls. 117/118 e declaro encerrada a instrução processual.

 Superada essa questão, conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.
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 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 Em relação à qualidade de segurada, a parte autora juntou o documento 

de fls. 20, que se trata de escritura pública de compra e venda de imóvel 

rural, datada de 10/02/2009.

 O início de prova material encartada ao feito foi confirmada pelas 

testemunhas ouvidas em juízo, que declararam o desempenho de trabalho 

rural em regime de economia familiar, pelo menos desde o ano de 2000.

 Logo, vislumbro a condição de segurada especial da parte requerente, já 

que restou demonstrado o exercício de trabalho rural quando do 

acometimento da doença, que de acordo com o laudo pericial, teve início 

no ano de 2010.

 No que tange a demonstração da existência de doença incapacitante, 

reputo que a mesma se encontra devidamente demonstrada, visto que o 

laudo pericial é claro ao demonstrar que a parte autora é portadora de 

enfermidade que a incapacita de forma total e permanente para o exercício 

de qualquer atividade laboral, na forma do artigo 42 da Lei n. 8.213/91, o 

que a impede de garantir o seu sustento e o de sua família com suas 

próprias forças.

 Nesse passo, como já salientado, a parte autora tem direito ao benefício 

de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia médica sua 

incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como sua 

condição de segurado.

 A propósito, dispõe o artigo 42 da Lei n. 8.213/91:

“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.”

 Assim, estando demonstrada a condição de segurado, a carência e 

também a existência de incapacidade para o desempenho de atividade 

laboral, de rigor o deferimento do pleito deduzido. Neste mesmo sentido o 

seguinte julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

PARCIAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO DIANTE 

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. A 

despeito da iliquidez da sentença, não há que se falar em remessa oficial 

na hipótese, pois se percebe nitidamente que o proveito econômico dela 

decorrente não suplantará os sessenta salários, já que deferida a 

aposentadoria por invalidez em valor mínimo e, quando do decisum de 

primeiro grau, apenas seis mensalidade estavam vencidas. Aplicação do § 

2º do art. 475 do CPC-73, então vigente. 2. A concessão do 

auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez pressupõe a existência 

de incapacidade para o exercício do seu labor habitual (sendo que para o 

último benefício tal incapacidade deve ser total e definitiva). 3. O laudo 

pericial é categórico em afirmar que a parte autora padece de lesão do 

manguito rotador do ombro e tendinopatia e bursite crônica com dor, déficit 

funcional, depressão e gastrite (fl. 88). A despeito da natureza parcial da 

incapacidade, as condições pessoais da demandante - pessoa de baixa 

instrução, com 61 anos (fl. 14), em gozo de auxílio-doença por diversos 

períodos desde 2009 (fl. 60), demonstram a inviabilidade fática de sua 

reinserção no mercado de trabalho, recomendando a concessão da 

aposentadoria por invalidez. 4. O cumprimento da carência e a qualidade 

de segurada da parte autora, reconhecidos administrativamente quando 

da concessão de auxílio-doença anterior pela autarquia, tornam 

incontroversos tais requisitos. Por sinal, a causa incapacitante antecede à 

cessação auxílio-doença em 30/10/2014 (item 3 do laudo, fl. 88). Apesar 

disso, a sentença deferiu a aposentadoria por invalidez somente a partir 

da juntada do laudo pericial aos autos, termo inicial que será mantido, ante 

a ausência de irresignação da parte autora. 5. Sobre as diferenças 

incidirão juros de mora, a partir da citação, e correção monetária nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960/09. Ressalte-se que tal deliberação não prejudicará a incidência do 

que será decidido pelo STF do RE 870.947/SE, com repercussão geral 

reconhecida. 6. Não há prescrição a ser pronunciada, pois o termo inicial 

do benefício foi fixado após a propositura da ação. 7. Apelação 

desprovida. (TRF1- AC 0017718-34.2016.4.01.9199 / RO, Rel. JUIZ 

FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 de 30/10/2017).

 Firmada a convicção de que estão reunidos os requisitos para a 

concessão do benefício, é justo que seja, se ainda não realizado, 

implantado imediatamente, até mesmo pelo seu caráter alimentar. Em 

outras palavras, se possui caráter alimentar, uma vez provado que 

merece o benefício, a urgência é ínsita ao caso. Tanto é que, conforme 

julgado abaixo, é possível o deferimento de ofício da tutela antecipada:

“(...) Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha 

que os efeitos da tutela pretendida na inicial poderão ser antecipados, a 

requerimento da parte, total ou parcialmente, firmou-se nesta Primeira 

Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício, tendo 

em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da 

verossimilhança do direito material alegado.” (...).

 (TRF1 - Primeira Turma. AC 00017745520174019199, Desembargadora 

Federal Gilda Sigmaringa Seixas, , e-DJF1 data: 23/05/2017).

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por 

invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, 

devido desde a data do requerimento administrativo (26/09/2014 – fl. 60), 

nos termos do art. 43, da Lei n. 8213/91.

 Conforme fundamentação retro, determino que a Autarquia demandada 

promova a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 

da intimação desta sentença, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social.

Expeça-se de imediato alvará em favor do perito, conforme art. 2º do 

Provimento nº CJF-PRV-2018/00004, combinado com o art. 29 da 

Resolução nº CJF-RES-2014/00305, ficando estabelecido o valor de R$ 

200,00 (duzentos reais) a título de honorários, nos termos da Tabela V do 

Anexo Único da resolução acima citada.

 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.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 25 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 182580 Nr: 397-86.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 182580.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxílio-doença c/c 

aposentadoria por invalidez, tendo a parte autora sustentado o 

preenchimento dos requisitos previstos pela legislação para que lhe fosse 

concedido o referido benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 29) e foi 

recebida às fls. 31/32, sendo indeferida a antecipação de tutela. Ainda no 

despacho inicial foi designada audiência e perícia médica.

 Às fls. 36/52 a parte autora informou a interposição de recurso de agravo 

de instrumento em face da decisão que indeferiu a antecipação de tutela, 

o qual foi provido pela decisão juntada às fls. 58/61.
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 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 63/73).

 Às fls. 76/78 a audiência foi realizada, oportunidade em que procedeu 

com a oitiva de duas testemunhas arroladas pela parte autora.

 O laudo pericial foi acostado às fls. 105/107, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 110 e o INSS permanecido inerte (fls. 112).

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de concessão de auxílio-doença c/c aposentadoria por 

invalidez com pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 De início, considerando que não houve insurgência das partes acerca do 

laudo pericial, homologo a perícia.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 No que tange ao trabalhador rural, na qualidade de segurado especial, 

como no caso dos autos, não necessitam comprovar o recolhimento das 

contribuições previdenciárias, devendo apenas provar o exercício da 

atividade laboral no campo pelo prazo da carência estipulado pela lei, 

consoante dispõe os artigos 11, inciso VII e 39, inciso I, ambos da Lei 

8.213/91.

 Quanto à comprovação do exercício da atividade laboral, a Lei 8.213/91 

exige início de prova material para comprovar a condição de rurícola, 

excluindo-se prova exclusivamente testemunhal para esse fim, 

entendimento consagrado inclusive na Súmula 149 do STJ.

 Ainda, segundo o STJ, conquanto não se exija a contemporaneidade da 

prova material durante todo o período que se pretende comprovar o 

exercício de atividade rural, deve haver ao menos um início razoável de 

prova material contemporânea aos fatos alegados, sendo admitida a 

complementação da prova mediante oitiva de testemunhas.

 No caso dos autos, verifico que a parte autora apresentou como início de 

prova material do trabalho rural, a certidão de casamento de 1991 em que 

o marido se declara lavrador (fls. 12).

 Nessa esteira, entre o início da prova material (1991 – fls. 12) e o início da 

incapacidade (2011 – fls. 106) decorreram cerca de 20 anos.

 Diante disso, entendo que não restou preenchido o requisito da qualidade 

de segurada, ante a ausência de início de prova material contemporânea 

ao início da incapacidade, razão pela qual, não faz jus ao benefício 

previdenciário. Nesse sentido, o julgado ora colacionado:

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DA 

QUALIDADE DE SEGURADA ESPECIAL. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Os requisitos para a concessão do benefício previdenciário 

de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) qualidade de 

segurado; b) carência de doze contribuições mensais; c) incapacidade 

parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente 

(aposentadoria por invalidez) para atividade laboral, sendo que a 

incapacidade não pode ser preexistente à filiação ao RGPS. 2. Hipótese de 

ausência de início de prova material contemporânea ao início da 

incapacidade. Qualidade de segurado especial não comprovada. 3. 

Apelação da parte autora a que se nega provimento. (TRF-1, AC 

0023174-09.2009.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL ALEXANDRE 

FERREIRA INFANTE VIEIRA, 2ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE 

MINAS GERAIS, e-DJF1 de 04/04/2017) (Original sem grifo)

 Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial e 

condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, ficando a condenação suspensão em razão da parte autora ser 

beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

CPC.

Declaro a inexigibilidade dos valores recebidos a título de benefícios 

previdenciários em sede de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez 

que os valores possuem natureza alimentar e foram recebidos de boa-fé.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 25 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125837 Nr: 4806-81.2010.811.0055

 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: DURVILHA CASAGRANDE GALHARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 125837.

Vistos,

Trata-se de ação previdenciária para concessão de pensão por morte, 

tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos requisitos previstos 

pela legislação para que lhe fosse concedido o referido benefício.

 A inicial foi recebida às fls. 28.

O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a falta de 

interesse de agir (fls. 29/40).

A contestação foi impugnada (fls. 46/48).

Saneado o processo (fls. 49/50), foi iniciada a fase probatória com 

produção de prova oral (fls. 58/60), sendo ao final julgado improcedente o 

pedido formulado (fls. 61/63).

Realizados alguns atos processuais, o TRF acabou anulando a sentença 

por falta de prévio requerimento administrativo (fls. 76/77).

Comprovado o indeferimento administrativo do benefício pretendido (fls. 

86/87), o INSS apresentou nova contestação às fls. 89/92, sendo que a 

parte autora se manifestou às fls. 94/95.

Posteriormente foram convalidadas as provas orais que já tinham sido 

produzidas (fls. 98), sendo encerrada a fase probatória e oportunizadas a 

apresentação de alegações finais pelas partes.

 Às fls. 100 a parte autora apresentou alegações finais e o INSS 

permanecido inerte (fls. 101).

É o breve relatório.

D E C I D O.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 Depreende-se dos autos que a parte autora propôs ação previdenciária 

contra o INSS visando o recebimento do benefício de pensão por morte.

 Pois bem. A Lei nº 8.213/91 assim dispõe em seu art. 74:

 “Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes 

do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

 I - do óbito, quando requerida até noventa dias depois deste;

 II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso 

anterior;

 III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.”

 No tocante à categoria dos dependentes, preceitua o art. 16 da Lei nº 

8.213/91 o seguinte:

 “Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na 

condição de dependentes do segurado:

 I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que 

tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

 II - os pais;

 III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e 

um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou 

deficiência grave;

 § 1º A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo 

exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

 § 2º O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante 

declaração do segurado e desde que comprovada a dependência 

econômica na forma estabelecida no Regulamento.

 § 3º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser 
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casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de 

acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal.

 § 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é 

presumida e a das demais deve ser comprovada.”

 Assim, para que os dependentes do segurado trabalhador rural tenham 

direito à percepção do benefício de pensão por morte é necessário a 

presença de alguns requisitos para a sua concessão, quais sejam: a) o 

óbito do segurado; b) a condição de segurado especial do falecido; c) a 

qualidade de dependente; e d) a dependência econômica, que pode ser 

presumida ou comprovada (art. 16, § 4º, da Lei nº 8.213/91). Cumpre 

salientar, ainda, que não há carência para o benefício ora pleiteado, nos 

termos do art. 26, inciso I, da Lei nº 8.213/91.

 Quanto à comprovação do exercício da atividade laboral, a Lei 8.213/91 

exige início de prova material para comprovar a condição de rurícola, 

excluindo-se prova exclusivamente testemunhal para esse fim, 

entendimento consagrado inclusive na Súmula 149 do STJ.

 Ainda, segundo o STJ, conquanto não se exija a contemporaneidade da 

prova material durante todo o período que se pretende comprovar o 

exercício de atividade rural, deve haver ao menos um início razoável de 

prova material contemporânea aos fatos alegados, sendo admitida a 

complementação da prova mediante oitiva de testemunhas.

 No caso dos autos, verifico que a parte autora apresentou como início de 

prova material do trabalho rural, o contrato de abertura de crédito emitido 

em 1967, a declaração de imposto sobre a propriedade territorial rural do 

ano de 1994 e nota fiscal expedida em 1994 (fls. 20/27).

 Nessa esteira, entre o início da prova material mais recente (1994 – fls. 

26/27) e a data do óbito (2009 – fls. 19) decorreram mais de 15 anos.

 Diante disso, entendo que não restou preenchido o requisito da qualidade 

de segurado do falecido, ante a ausência de início de prova material 

contemporânea ao óbito, devendo ser registrado que na certidão de óbito 

foi declarada a profissão de motorista do falecido.

 Por essa razão, não faz jus ao benefício previdenciário. Nesse sentido, o 

julgado ora colacionado:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. 

TRABALHADOR RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA 

DO ÓBITO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL DO SUPOSTO 

LABOR RURAL CONTEMPORÂNEO À ÉPOCA DOS FATOS. APELAÇÃO 

DO INSS PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A pensão por morte 

prevista no art. 74 da Lei 8.213/91, que é devida ao conjunto dos 

dependentes de trabalhador rural que vier a falecer, está subordinada à 

demonstração da condição de dependente de quem postula a pensão, 

bem como à comprovação da condição de segurado especial do falecido, 

ou que tenha este anteriormente preenchido os requisitos para obtenção 

do benefício de aposentadoria, nessa condição. 2. Para demonstração da 

condição de segurado especial, exige-se início de prova material idôneo, 

corroborado por prova testemunhal coerente e robusta (nesse sentido: 

TRF 1ª Região; AC 0012733-66.2009.4.01.9199 / TO; Rel. Desembargadora 

Federal Gilda Sigmaringa Seixas; Primeira Turma; DJ de 16/09/2015). 3. 

Ademais, para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de 

prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar. 

Nesse mesmo sentido: (AC 0043113-04.2011.4.01.9199 / GO, Rel. JUÍZA 

FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.), PRIMEIRA TURMA, 

e-DJF1 p.140 de 21/10/2014) 4. No caso vertente não restou 

demonstrado, por documento idôneo, o falecimento do pretenso instituidor 

da pensão. 5. Mas, ainda que estivesse demonstrada a morte do pretenso 

instituidor da pensão, não foi juntado aos autos qualquer início de prova 

material do alegado exercício de atividade rural em regime de economia 

familiar, contemporâneo à época do suposto óbito,. 6. Assim, 

considerando que a prova exclusivamente testemunhal não basta à 

comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção de benefício 

previdenciário, nos termos do enunciado sumular nº 149 do Superior 

Tribunal de Justiça, verifica-se também que, sob esse aspecto, não há 

suporte legal que possibilite a concessão do benefício de pensão por 

morte à parte recorrida. 7. Apelação do INSS provida. Sentença 

reformada. (TRF-1, AC 0031602-72.2012.4.01.9199 / MT, Rel. JUIZ 

FEDERAL MARK YSHIDA BRANDÃO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.834 de 

28/10/2015) (Original sem grifo)

 Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial e 

condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, ficando a condenação suspensão em razão da parte autora ser 

beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

CPC.

Declaro a inexigibilidade dos valores recebidos a título de benefícios 

previdenciários em sede de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez 

que os valores possuem natureza alimentar e foram recebidos de boa-fé.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 25 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 173856 Nr: 15632-30.2014.811.0055

 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: ELIANE FERREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUIRSON DA SILVA ARANTES 

JUNIOR - OAB:17.550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 173856.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de benefício de 

prestação continuada, tendo a parte autora sustentado o preenchimento 

dos requisitos previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o 

referido benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 28) e foi 

recebida às fls. 38/40, sendo indeferida a antecipação de tutela. Ainda no 

despacho inicial foi designada perícia médica e determinada a realização 

de estudo social.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício (fls. 42/55).

 Às fls. 68/70 aportou o estudo social e às fls. 81/82 o laudo pericial.

 As partes deixaram de se manifestar sobre os laudos, conforme certidão 

de fls. 85 e fls. 86.

 O laudo pericial foi homologado (fls. 87) e foi encerrada a instrução 

processual (fls. 91).

 Às fls. 90 foi expedido ofício requisitório de pagamento de honorários 

periciais.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação para concessão de benefício de prestação continuada, 

com pedido de antecipação de tutela.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 No que tange ao benefício de prestação continuada, o art. 20 da Lei n. 

8.742/93 estabelece que:

“Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um 

salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 

(sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de 

prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família”.

 Desse dispositivo é possível extrair os dois requisitos necessários à 

concessão da assistência social, quais sejam: I) ser a pessoa idosa ou 

portadora de deficiência; e II) não possuir meios de prover a própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família.

 Quanto ao primeiro requisito, conforme laudo pericial de fls. 81/82 foi 

constata a incapacidade laborativa total e permanente da parte autora, 

preenchendo, assim, o primeiro requisito, nos termos do § 2º do art. 20 da 

Lei nº 8.742/93, que assim dispõe:

“Art. 20.

[...]

§ 2º Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, 

considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 
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pessoas”.

 No que tange ao segundo requisito, o estudo social realizado às fls. 68/70 

indica que a parte autora reside sozinha em uma casa cedida e não possui 

nenhuma renda, tendo sobrevivido da ajuda de outras pessoas.

 Assim, resta também preenchido o segundo requisito, nos termos do § 3º 

do art. 20 da Lei nº 8.742/93 , razão pela qual, a parte autora faz jus ao 

benefício pleiteado.

 Firmada a convicção de que estão reunidos os requisitos para a 

concessão do benefício, é justo que seja, se ainda não realizado, 

implantado imediatamente, até mesmo pelo seu caráter alimentar. Em 

outras palavras, se possui caráter alimentar, uma vez provado que 

merece o benefício, a urgência é ínsita ao caso. Tanto é que, conforme 

julgado abaixo, é possível o deferimento de ofício da tutela antecipada:

“(...) Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha 

que os efeitos da tutela pretendida na inicial poderão ser antecipados, a 

requerimento da parte, total ou parcialmente, firmou-se nesta Primeira 

Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de ofício, tendo 

em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da 

verossimilhança do direito material alegado.” (...).

 (TRF1 - Primeira Turma. AC 00017745520174019199, Desembargadora 

Federal Gilda Sigmaringa Seixas, , e-DJF1 data: 23/05/2017).

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a conceder à parte autora o benefício de prestação continuada 

previsto no artigo 20 da Lei nº 8.742/93, no valor de 01 (um) salário mínimo 

mensal, a partir do requerimento administrativo (11/02/2014 – fls. 28), 

ficando confirmada a tutela de urgência concedida, devendo ser 

descontados os valores pagos em sede de antecipação de tutela.

 Conforme fundamentação retro, determino que a Autarquia demandada 

promova a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 

da intimação desta sentença, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social.

 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.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 26 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 119845 Nr: 9822-50.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS MARTINS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 119845.

Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária em fase cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Tendo a parte exequente permanecido inerte, bem como diante do 

levantamento dos valores, entendo que o processo deve ser extinto pela 

satisfação da obrigação, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 25 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158270 Nr: 6873-14.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMADEU NOBRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 158270.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de benefício de 

prestação continuada, tendo a parte autora sustentado o preenchimento 

dos requisitos previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o 

referido benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 34) e foi 

recebida às fls. 35/36, sendo indeferida a antecipação de tutela. Ainda no 

despacho inicial foi designada perícia médica e determinada a realização 

de estudo social.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 37/57).

 Às fls. 78 aportou o estudo social e às fls. 103/105 o laudo pericial, tendo 

a parte autora se manifestado às fls. 108/111 e o INSS se manteve inerte 

(fls. 113).

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação para concessão de benefício de prestação continuada, 

com pedido de antecipação de tutela.

Inicialmente, homologo o laudo pericial de fls. 103/105 e declaro encerrada 

a instrução processual.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 No que tange ao benefício de prestação continuada, o art. 20 da Lei n. 

8.742/93 estabelece que:

“Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um 

salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 

(sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de 

prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família”.

 Desse dispositivo é possível extrair os dois requisitos necessários à 

concessão da assistência social, quais sejam: I) ser a pessoa idosa ou 

portadora de deficiência; e II) não possuir meios de prover a própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família.

 Quanto ao primeiro requisito, conforme laudo pericial de fls. 103/105, não 

foi constata a incapacidade laborativa e para as atividades diárias da 

parte autora. Com relação à idade, considerando que a parte autora 

nasceu em 11/03/1953, atualmente possui 65 anos, preenchendo, assim, o 

primeiro requisito.

 Todavia, no que tange ao segundo requisito, o estudo social realizado às 

fls. 78 indica que a parte autora possuía renda mensal variada entre R$ 

300,00 a R$ 400,00, devendo ser destacado que quando o estudo foi 
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realizado, o salário mínimo era de R$880,00.

 Assim, a renda per capita é de quase ½ salário mínimo, não preenchendo 

o segundo requisito, razão pela qual, não faz jus ao benefício pleiteado.

 Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. REQUISITOS. RENDA PER 

CAPITA SUPERIOR A 1/4 DO SALÁRIO MÍNIMO. FLEXIBILIZAÇÃO DA 

RENDA. IMPOSSIBILIDADE. MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA.O 

benefício assistencial de prestação continuada, instituído pelo artigo 203, 

inciso V, da Constituição Federal, e regulamentado pela Lei nº 8.742/93 

(Lei Orgânica da Assistência Social/LOAS, alterada pelas Leis nº 

12.435/2011 e 12.470/2011)é assegurado à pessoa portadora de 

deficiência e ao idoso (idade de 65 anos ou mais, considerada partir de 

01/01/2004) em situação de risco social, objetivamente indicada pela renda 

familiar per capita inferior a ¼ do salário mínimo (LOAS, art. 20, § 3º), além 

de outros meios de aferição do estado de miserabilidade e 

hipossuficiência econômica do autor e de sua família.2. Constatado que a 

renda per capita ultrapassa ¼ do salário-mínimo, impõe-se a análise do 

caso concreto para aferição do critério de miserabilidade.3. Se o estudo 

social e as provas produzidas indicam condição econômica favorável, não 

cabe flexibilização da renda.4. Ausente o requisito da miserabilidade ou 

vulnerabilidade social, não cabe concessão de benefício assistencial – 

LOAS”. (TRF – 4. AC 50188565520174049999. Turma Regional 

Suplementar do PR. Julgamento: 29 de Maio de 2018. Relator: Oscar 

Valente Cardoso).

 Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial e 

condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, ficando a condenação suspensão em razão da parte autora ser 

beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

CPC.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 25 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 244892 Nr: 12648-68.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE NASCIMENTO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Angheben Guirro - 

OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 244892.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para o restabelecimento de 

auxílio-doença, tendo a parte autora sustentado o preenchimento dos 

requisitos previstos pela legislação para que lhe fosse concedido o 

referido benefício.

 A inicial veio acompanhada do requerimento administrativo (fls. 137) e foi 

recebida às fls. 142/43, sendo deferida a antecipação de tutela. Ainda no 

despacho inicial foi designada perícia médica.

 O INSS foi citado e apresentou contestação sustentando a ausência dos 

requisitos necessários ao deferimento do benefício. (fls. 146/150).

 A parte autora apresentou impugnação à contestação às fls. 161/170.

 O laudo pericial foi acostado às fls. 198/199, tendo a parte autora se 

manifestado às fls. 211/2012 e o INSS se manteve inerte.

 Às fls. 230/231 a parte autora informou que seu benefício foi cessado em 

30/10/2017, assim, requereu a aplicação de multa diária em face do INSS.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de ação de restabelecimento de auxílio-doença, com pedido de 

antecipação de tutela.

 Inicialmente, homologo o laudo pericial de fls. 198/199, declaro encerrada 

a instrução processual e passo conhecer diretamente do pedido, 

proferindo sentença.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

 Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam:

 I) Qualidade de segurado.

 II) Cumprimento do período de carência.

 III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez).

 No caso dos autos, não há discussão acerca da qualidade de segurado e 

da carência, em razão de já ter sido concedido auxílio-doença 

administrativamente (fls. 152/154).

 Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE . TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de 

incapacidade temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas 

atividades habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos 

termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de 

segurado da parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 

quando da concessão do benefício de auxílio-doença na seara 

administrativa. 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) requerente é 

portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que acarreta sua 

incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. Apelação Cível 

–n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª 

Turma – DJ: 06/02/2013) (Original sem grifo).

 Ademais destaque-se a desnecessidade de carência em razão da 

natureza acidentária.

 No que tange a demonstração da existência de doença incapacitante, 

reputo que a mesma se encontra devidamente demonstrada, visto que o 

laudo pericial é claro ao demonstrar que a parte autora é portadora de 

enfermidade que a incapacita de forma total e permanente para o exercício 

de qualquer atividade laboral, o que a impede de garantir o seu sustento e 

o de sua família com suas próprias forças.

 Nesse passo, como já salientado, a parte autora tem direito ao benefício 

de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia médica sua 

incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como do período 

de carência (artigo 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91.

 A propósito, dispõe o artigo 42 da Lei n. 8.213/91:

“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.”

 Assim, estando demonstrada a condição de segurado, a carência e 

também a existência de incapacidade para o desempenho de atividade 

laboral, de rigor o deferimento do pleito deduzido. Neste mesmo sentido o 

seguinte julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

PARCIAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO DIANTE 

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. A 

despeito da iliquidez da sentença, não há que se falar em remessa oficial 

na hipótese, pois se percebe nitidamente que o proveito econômico dela 

decorrente não suplantará os sessenta salários, já que deferida a 

aposentadoria por invalidez em valor mínimo e, quando do decisum de 

primeiro grau, apenas seis mensalidade estavam vencidas. Aplicação do § 

2º do art. 475 do CPC-73, então vigente. 2. A concessão do 

auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez pressupõe a existência 

de incapacidade para o exercício do seu labor habitual (sendo que para o 

último benefício tal incapacidade deve ser total e definitiva). 3. O laudo 

pericial é categórico em afirmar que a parte autora padece de lesão do 

manguito rotador do ombro e tendinopatia e bursite crônica com dor, déficit 

funcional, depressão e gastrite (fl. 88). A despeito da natureza parcial da 

incapacidade, as condições pessoais da demandante - pessoa de baixa 

instrução, com 61 anos (fl. 14), em gozo de auxílio-doença por diversos 

períodos desde 2009 (fl. 60), demonstram a inviabilidade fática de sua 

reinserção no mercado de trabalho, recomendando a concessão da 
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aposentadoria por invalidez. 4. O cumprimento da carência e a qualidade 

de segurada da parte autora, reconhecidos administrativamente quando 

da concessão de auxílio-doença anterior pela autarquia, tornam 

incontroversos tais requisitos. Por sinal, a causa incapacitante antecede à 

cessação auxílio-doença em 30/10/2014 (item 3 do laudo, fl. 88). Apesar 

disso, a sentença deferiu a aposentadoria por invalidez somente a partir 

da juntada do laudo pericial aos autos, termo inicial que será mantido, ante 

a ausência de irresignação da parte autora. 5. Sobre as diferenças 

incidirão juros de mora, a partir da citação, e correção monetária nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960/09. Ressalte-se que tal deliberação não prejudicará a incidência do 

que será decidido pelo STF do RE 870.947/SE, com repercussão geral 

reconhecida. 6. Não há prescrição a ser pronunciada, pois o termo inicial 

do benefício foi fixado após a propositura da ação. 7. Apelação 

desprovida. (TRF1- AC 0017718-34.2016.4.01.9199 / RO, Rel. JUIZ 

FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 de 30/10/2017)

 Embora a parte autora tenha pleiteado apenas a concessão de 

auxílio-doença, em observância ao princípio da fungibilidade, não há óbice 

para a concessão do benefício previdenciário que a parte autora tem 

direito, no caso a aposentadoria por invalidez, haja vista a constatação da 

incapacidade permanente e total.

 Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE LABORAL. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

1. Tratando-se de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o 

Julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial.

2. Considerando as conclusões extraídas da análise do conjunto 

probatório no sentido de que a parte autora está definitivamente 

incapacitada para o exercício de suas atividades laborativas habituais e 

ponderando, também, acerca de suas condições pessoais - 

especialmente tendo em vista conta 57 anos de idade, possui baixa 

escolaridade e qualificação profissional restrita -, mostra-se inviável a sua 

reabilitação, razão pela qual é devido o benefício de aposentadoria por 

invalidez.

3. Tendo o conjunto probatório apontado a existência da incapacidade 

laboral desde a época do requerimento administrativo, o benefício é devido 

desde então.

4. Este Regional tem o entendimento consolidado de que os benefícios 

previdenciários de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e 

assistencial à pessoa com deficiência são fungíveis, cabendo ao 

magistrado (e mesmo ao INSS, em sede administrativa) conceder à parte o 

benefício apropriado à sua condição fática, sem que disso resulte 

julgamento extra petita”. (TRF-4. AC 50145986520184049999. Turma 

Regional Suplementar de SC. Julgamento: 12 de Julho de 2018. Relator: 

Celso Kipper).

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte 

requerida a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por 

invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, 

devido desde o requerimento administrativo (16/02/2017 – fls. 137), nos 

termos do art. 43, da Lei n. 8213/91, confirmando a antecipação de tutela 

concedida às fls. 142/143.

 Determino que a Autarquia demandada promova a implantação do 

benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação desta 

sentença.

 Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a 

citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada 

parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada).

 Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.

 Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social.

Expeça-se de imediato alvará em favor do perito, conforme art. 2º do 

Provimento nº CJF-PRV-2018/00004, combinado com o art. 29 da 

Resolução nº CJF-RES-2014/00305, ficando estabelecido o valor de R$ 

200,00 (duzentos reais) a título de honorários, nos termos da Tabela V do 

Anexo Único da resolução acima citada.

 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.

 Certificado o trânsito em julgado e comprovada a implementação do 

benefício e não havendo requerimentos atinente ao cumprimento da 

sentença, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 25 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 152849 Nr: 1513-98.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ZENILDA DA SILVA BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 152849.

 Vistos,

 Conclusão desnecessária, já os pedidos de fls. 107 já se encontram 

abrangidos na decisão de fls. 105/106.

 Assim, cumpra-se de acordo com a decisão de fls. 105/106.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 25 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 167993 Nr: 8362-52.2014.811.0055

 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: MEIRE VASSELI DAMASCENO DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR 

- OAB:12359/MT

 Vistos.1 - Constato que o processo se encontra em ordem. 2 – 

Primeiramente, indefiro o pedido de denunciação a lide formulado as fls. 

34/35, haja vista que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do 

artigo 125 do NCPC. Ademais, infere-se que não há prejuízo a eventual 

ação regressiva. Ainda, em se tratando de matéria afeita ao artigo 8078/90 

não há como impor tal situação ao consumidor, cabendo a ação 

regressiva do fornecedor em relação ao terceiro.3 – Não há nulidades a 

declarar nem irregularidades para sanar.4 - Declaro, pois, saneado o 

processo. 5 – Indefiro a produção de prova deponencial e testemunhal, 

haja vista que não houve em nenhum momento demonstração, pelas 

partes de sua necessidade.A discussão aqui (pontos controvertidos) é da 

legalidade ou não do corte, bem como se houve ou não notificação por 

parte da requerida, ou ainda, reclamação da parte autora, de forma a 

identificar não só ato ilícito, nexo causal e dano (inclusive a extensão), 

fatos plenamente possíveis de serem verificados a partir da prova dos 

autos.“(...). (Superior Tribunal de Justiça STJ; AgInt-AREsp 1.173.292; 

Proc. 2017/0236966-4; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; Julg. 

15/03/2018; DJE 27/03/2018; Pág. 823) “Assim, defiro tão somente a 

produção da prova documental . Fixo, outrossim, o prazo comum de 10 

(dez) dias úteis para que as partes tragam aos autos provas documentais 

cuja juntada tenham deixado de fazer,.Intimo via DJE.Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem os autos conclusos para sentença.Cumpra-se com 

urgência pois é feito inserido na Meta 02 do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira
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 Cod. Proc.: 107689 Nr: 6357-67.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS SANCHO PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 134011 Nr: 4038-24.2011.811.0055

 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: JOSE MARIA 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:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fl. 178, para, 

querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 172603 Nr: 14264-83.2014.811.0055

 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: MARCOS ROBERTO FELTRIN 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:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fl. 118, para, 

querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 163883 Nr: 1331-78.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUMERCINDO VICENTE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISÉS INÁCIO FRANCO - 

OAB:69.823/MG

 Execução Fiscal - Cód. 163883

VISTOS,

Compulsando os autos, vislumbro que a presente execução se arrasta há 

anos, sem que o exequente consiga receber o crédito que lhe é devido, 

sendo que foi procedido diversas tentativas neste sentido, sem êxito.

DEFIRO o pedido de fls. 77/78 e na forma estabelecida pelo art. 854 do 

CPC e Provimento 04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio on-line via 

BACENJUD tomando por base o CPF/CNPJ das partes executadas.

 Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, promova-se a liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes, também a transferência para a conta única judicial, dando-se 

ciência às partes do resultado.

Caso infrutífera, manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento, 

no prazo de 30 dias.

Intime-se.

 Cumpra-se. Às providências.

Tangará da Serra, 23 de julho de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 63899 Nr: 5436-45.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 105054 Nr: 3793-18.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL SOUZA LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 117127 Nr: 7210-42.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE CATARINO CARNAVARRO SAPINO

 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:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 118042 Nr: 8028-91.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JACINTA SANTIAGO

 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:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 153842 Nr: 2490-90.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUARENA SEBASTIANA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 157149 Nr: 5767-17.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LIMA 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:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 29829 Nr: 3388-84.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA AMANCIO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, IRINEU MARCELO - OAB:61074/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 55093 Nr: 4670-26.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VANIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 104520 Nr: 3338-53.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MALTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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 nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 120829 Nr: 24-31.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MIGUEL NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 125882 Nr: 4854-40.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 133687 Nr: 3636-40.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTHAIR RAMÃO TERRA

 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, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 107282 Nr: 5957-53.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRAIDE VERNEQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 105125 Nr: 3881-56.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA DIAS DE SOUZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 107784 Nr: 6470-21.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PAIXAO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 107785 Nr: 6467-66.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM CIRIACO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 116354 Nr: 6403-22.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO LEONARDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA 

NERI - OAB:24.846-MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:16339/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 
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almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 117126 Nr: 7209-57.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDERICO KUHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA 

NERI - OAB:24.846-MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 118103 Nr: 8117-17.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MARIA DORALICE DE LIMA SOARES, 

VALDEMAR FERMIANO SOARES

 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:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 118503 Nr: 8478-34.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE GUIMARÃES DOS REIS

 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:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 122895 Nr: 1934-93.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA DOS REIS FERREIRAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 125441 Nr: 4474-17.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT, 

MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 128064 Nr: 6962-42.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI BIGATON DE SOUZA

 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:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 128196 Nr: 7097-54.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE GERALDO MELATO, NEIDE ZANELATO 

MELATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 
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eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 137939 Nr: 8318-38.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI DE MELO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA 

NERI - OAB:24.846-MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:16339/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 141224 Nr: 554-64.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELSON CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16663, IVONILZA 

MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 144947 Nr: 4596-59.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 152437 Nr: 1079-12.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 157600 Nr: 6193-29.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU PEREIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 172603 Nr: 14264-83.2014.811.0055

 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: MARCOS ROBERTO FELTRIN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 
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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.: 134011 Nr: 4038-24.2011.811.0055

 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: JOSE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 172605 Nr: 14268-23.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR FERREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206815 Nr: 20408-39.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANICE CORREA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 104758 Nr: 3560-21.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 115816 Nr: 5892-24.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE OLIVEIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 122281 Nr: 1353-78.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMARINA RAMOS BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 258 de 804



SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 135037 Nr: 5178-93.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDERICA CORREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 176227 Nr: 18307-63.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julierme Romero - 

OAB:6240/MT

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

Silva - OAB:2287-B

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 108898 Nr: 7560-64.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GOMES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 151807 Nr: 407-04.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA HELENA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 123277 Nr: 2317-71.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652/O, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 29815 Nr: 3376-70.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUINO ALVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, IRINEU MARCELO - OAB:61074/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 123155 Nr: 2165-23.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA MARIA MOTT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 139008 Nr: 9455-55.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALDO AMADEU DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 

10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 145805 Nr: 5522-40.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONE BRAGA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 176785 Nr: 18871-42.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA ALVES DA COSTA, FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 167986 Nr: 8348-68.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO AMPARO LIMA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 152344 Nr: 981-27.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ OSCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 132189 Nr: 2023-82.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE INACIO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX LEONARDO MOREIRA - 

OAB:13313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 180073 Nr: 22005-77.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 
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de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELINA TEODORO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 137901 Nr: 8278-56.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURINDA CARDOSO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 124791 Nr: 3778-78.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL NAZARE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 136063 Nr: 6289-15.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA RIBEIRO LIMA

 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:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 153743 Nr: 2404-22.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITE DA SILVA DEODATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 55203 Nr: 4757-79.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTINA MARINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA LIZ DE OLIVEIRA 

FUZETTI - OAB:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 135608 Nr: 5775-62.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva
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 Cod. Proc.: 119850 Nr: 9827-72.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPDS, VALERIO REI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 128662 Nr: 7559-11.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GAMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 124365 Nr: 3367-35.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVA DONIZETE BORGES DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 153458 Nr: 2119-29.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA JESUS DE SOUZA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 158741 Nr: 7338-23.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELPIDIA ROSA DE JESUS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 126335 Nr: 5272-75.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRIA APOLINARIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 170498 Nr: 11745-38.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIRA GOMES DOS SANTOS BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 162903 Nr: 14657-42.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISLAINE RIBEIRO DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELI HEBER GRAGEL - OAB:15037, 

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI 

LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 121495 Nr: 626-22.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES GARCIA LOZANO

 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:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 125952 Nr: 4937-56.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO CARLOS BARBOZA NETO, ELENIR VELOSO 

BARBOZA

 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:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 159571 Nr: 8648-64.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURISVALDO CHILES DA ROCHA

 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:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001997-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

JHONY NICÁCIO CLEMENTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MARTINS JUNQUEIRA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1001997-23.2018.8.11.0055. 

IMPETRANTE: TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME 

IMPETRADO: FABIO MARTINS JUNQUEIRA Vistos, Cuida-se de mandado 

de segurança impetrado por TWI Empreendimentos Tecnologicos Ltda-Me 

em desfavor de Fabio Martins Junqueira, Prefeito Municipal de Tangará da 

Serra. Sustenta o impetrante que após a homologação do pregão 

presencial nº 014/2018 e a subscrição do contrato de prestação de 

serviços nº 051/ADM/2018, o Ministério Público instaurou Inquérito Civil 

(SIMP nº 002553-009/2018) e encaminhou recomendação à autoridade 

coatora para suspender o respectivo contrato dadas as suspeitas de 

dano ao erário público no contrato em voga. Em razão disso, a autoridade 

impetrada suspendeu o contrato e informou a reabertura de nova licitação 

para contratação dos serviços de informática (id. 14715190). Assevera 

que o contrato fora realizado observando todas as diretrizes fixadas na lei 

nº 8.666/93 bem como observados todos os princípios norteadores dos 

procedimentos licitatórios, não havendo fundamento e motivo para a 

rescisão unilateral do contrato pelo ente público. Assim, pugna pela 

concessão de liminar para suspensão do ato que impôs a rescisão do 

contrato 051/ADM/2018 e no mérito requereu a concessão da segurança 

para declarar a nulidade da rescisão do contrato. Com a inicial vieram os 

documentos anexos. É o relato necessário. Fundamento e decido. 

Inicialmente, ressalto que o mandado de segurança é a via adequada para 

atacar o ato impugnado, sendo certo que a referida ação está atualmente 

regulamentada pela Lei nº 12.016/09, a qual prevê o seguinte no artigo 1º: 

Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 

líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou 

jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça [...]. Como qualquer outra ação, deve o mandado de segurança 

preencher os pressupostos processuais e as condições da ação, 

havendo, no caso do “writ”, porém, uma condição específica, qual seja, o 

direito líquido e certo. Por direito líquido e certo deve ser entendido o direito 

cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração 

documental. Além disso, para que seja possível a concessão de medida 

liminar em mandado de segurança devem concorrer dois requisitos legais, 

quais sejam: a relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta 

o pedido inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao 

direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença 

final. Neste sentido o inciso III do art. 7º da Lei nº 12.016/09: Art. 7º Ao 

despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se notifique o coator do 

conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com 

as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, 

preste as informações; II - que se dê ciência do feito ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia 
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da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito; III - que 

se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento 

relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso 

seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, 

fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa 

jurídica. No caso em destaque, analisando detidamente o escolho 

probatório produzido nos autos, bem como, os argumentos despendidos 

pela impetrante, em sede de cognição superficial, própria deste momento 

processual, não vislumbro a relevância dos fundamentos deduzidos, 

assim, reputo como sendo de rigor o indeferimento da liminar pretendida. 

Com efeito, apesar do impetrante alegar ato ilegal por parte da autoridade 

coatora, constata-se, apenas, que aquela agiu dentro dos limites legais, 

visto que notificou o impetrante do teor da recomendação do Ministério 

Público Estadual para suspensão do contrato, todavia, manteve os 

serviços prestados até a realização de nova licitação, em razão dos 

indícios de irregularidade do contrato primitivo e do atual contrato (id. 

14715191). Ademais, é certo que a administração pública pode e deve, 

quando encontradas quaisquer irregularidades, fundada no princípio da 

autotutela, revogar ou anular os próprios atos que repute irregular ou 

ilegal, não havendo o que se falar, nesta fase processual, em ausência de 

fundamentação do ato coator eis que a notificação de suspensão do 

contrato faz legítima remissão a fundamentos consignados em notificação 

recomendatória do ente ministerial que traz indícios de irregularidades no 

procedimento que pretende rescindir, não sendo evidenciada, neste 

momento, qualquer ilegalidade na suspensão do ato atacado, eis que, 

conforme o próprio ofício de notificação, os serviços permanecerão sendo 

prestados até a conclusão da nova licitação. Assim é o entendimento do 

STF conforme jurisprudência sedimentada no teor da Súmula nº 473, 

veja-se: Súmula 473 - A administração pode anular seus próprios atos, 

quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se 

originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos 

os casos, a apreciação judicial.[1] Portanto, em sede de juízo provisório, 

não vislumbro a existência de um dos pressupostos essenciais 

autorizadores da concessão de medida liminar, ou seja, ausência de 

verossimilhança das alegações, razão pela qual INDEFIRO a medida liminar 

pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora para que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações que julgar necessárias. Além disso, 

com fundamento no inciso II do art. 7º da Lei nº 12.016/09, determino que 

seja dada ciência a pessoa jurídica à qual a autoridade coatora está 

integrada, por meio de seu órgão de representação judicial, para que, 

querendo, ingresse no feito, o que deverá ser feito no prazo de 10 dias. 

Decorrido o prazo para que a autoridade coatora preste as informações, 

dê-se vista ao Ministério Público para manifestação em 10 (dez) dias. Feito 

isto, voltem-me os autos conclusos para sentença. No mais, cumpra-se 

prioritariamente, como determina o § 4º do artigo 7º da Lei nº 12.016/09. 

Às providências. Tangará da Serra/MT, 15 de agosto de 2018. Marcos 

Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito [1] RE 594296, rel. min. Dias 

Toffoli,P, j. 21-9-2011, DJE 146 de 13-2-2012,Tema 138.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000506-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON JOAO COLLE (ADVOGADO(A))

JEANE PINHEIRO CAETANO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA (ADVOGADO(A))

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

PREFEITO DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE apresente contrarrazões ao 

Recurso DE APELAÇÃO interposto pela parte Impetrada, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000716-32.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON SEVERINO MARTINS (ADVOGADO(A))

DONATO KLAFKE - EPP (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JORGE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 1000716-32.2018.8.11.0055. 

IMPETRANTE: DONATO KLAFKE - EPP IMPETRADO: ANTONIO JORGE 

Vistos. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado DONATO KLAFKE - 

EPP em face de ato supostamente ilegal praticado pelo GERENTE DA 

AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE TANGARÁ DA SERRA, Antônio Jorge. Após o 

indeferimento da liminar pretendida e a apresentação das informações 

pela autoridade coatora (id. 13393190), os autos vieram conclusos para 

julgamento. Contudo, a parte impetrante noticiou o desinteresse no 

presente feito, pugnando pela homologação da desistência da ação (Id 

15440050). Após, vieram-me os autos conclusos. É o relato necessário. 

Fundamento e decido. Inicialmente, com a Sistemática do Código de 

Processo Civil, “os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordão” 

(artigo 12, CPC). Todavia, excetuam-se à regra os processos que se 

atentem ao disposto no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil. 

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil. Posto isso, na forma do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO 

para declarar extinto o processo sem resolução do mérito da causa. 

Isento de custas, na forma da lei, e honorários incabíveis na espécie, 

conforme Súmula 512 do STF. Sem reexame necessário, tendo em vista a 

ausência de pressuposto, nos termos da Lei n.º 12.016/2009. Publique-se, 

registre-se, intimem-se e se cumpra. Preclusas as vias impugnativas, 

arquivem-se com as cautelas legais. Tangará da Serra/MT, 20 de 

setembro de 2018. Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156800 Nr: 5414-74.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE MATHIAS DE CARVALHO, HERMES DA SILVA, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCI- BRASIL CHINA IMPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DE MORAES 

DOURADO NETO - OAB:PE/23.255, BRUNO RIBEIRO DE SOUZA - 

OAB:30169 OAB/PE, UGO NEVES DE MORAES ANDRADE - 

OAB:23.798/PE

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA da parte requerida para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

508,23 (quinhentos e oito reais e vinte e três centavos). Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois 

reais), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23 (cento e trinta e 

seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o 

valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar 

um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 
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Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5752 Nr: 2089-19.1998.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA HIDALGO THOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162, IURI FERRARI COCICOV - OAB:5686

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA da parte requerida para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

485,68 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos). 

Este valor é para recolhimento da guia de custas. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no 

item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar 

também o pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de 

R$ 14,81 (quatorze reais e ointenta e um centavos), devendo este último 

valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco 

do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9825 Nr: 132-12.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTINEY PEREIRA SANTANA, RAQUEL 

MACHADO SANTANA, REMÍGIO DURIVAL MOMESSO, MARIA LADI 

NOGUEIRA MOMESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, ANGEL GARCIA PINHEIRO DA COSTA - OAB:OAB/MT: 

20449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA 

PUBLICA-NUCLEO DIAMANTINO-MT - OAB:, HAMILTON ROSA - 

OAB:4117-B, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - OAB:5.423-B, 

MARCOS ANTONIO MENDEIROS DA SILVA - OAB:5.423B, TELMA DE 

MEDEIROS ROSA - OAB:5044-B

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA da parte requerida Remígio Durival Momesso e 

Maria Ladi Nogueira Momesso, para que efetuem, no prazo de 5 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 530,64 

(quinhentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos). Este valor é para 

recolhimento da guia de custas. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF/CNPJ do 

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 14,81 

(quatorze reais e oitenta e um centavos), devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam efetuados os 

pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos valores das 

custas e taxas as quais serão encaminhadas ao Departamento de 

Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao Tabelionato de 

Protesto, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108178 Nr: 6895-48.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZA INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS 

LTDA ME, APARECIDO DA PENHA DE OLIVEIRA, EUZEBIO HELIO 

BONIFARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6 576/MT, ELISANGELA HASSE - OAB:8689/MT, 

JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOIZA BARBOSA BONIFACIO 

- OAB:11299, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9.183-MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA da parte requerente para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas ao contador não oficializado no 

valor de R$ 64,78 (sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos), 

devendo este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, 

agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de 

Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob 

pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar 

aos autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133201 Nr: 3125-42.2011.811.0055

 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: DEJAIR VICENTE DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT, MARIA ANGÉLICA DE AZEVEDO SOUZA 

SOUTO - OAB:10056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA da parte requerida para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

479,30 (quatrocentos e setenta e nove reais e trinta centavos). Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 229,30 (duzentos e vinte e nove 

reais e trinta centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 250,00 

(duzentos e cinquenta reais), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e 

clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 55,05 (cinquenta e cinco reais e cinco centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 
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valores das custas e taxas as quais serão encaminhadas ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao 

Tabelionato de Protesto, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 288723 Nr: 16064-10.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS 

AGROPECUÁRIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARMANDO ARGENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIESTAR 

ACERCA DA PETIÇÃO DA PARTE EXECUTADA ACOSTADA AS FLS. 

31/57, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 153716 Nr: 2378-24.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEIMAR TORRES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de 

INTIMAÇÃO, cujo depósito será efetuado por meio de Guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 289236 Nr: 16405-36.2018.811.0055

 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: MARIA FERNANDES DA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 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 (quinze) dias”.

No caso dos autos, constato que a Unidade Consumidora da conta de 

energia à fl. 12 é diversa da unidade consumidora informada às fls. 15/16 

alvo do termo de ocorrência. Outrossim, os documentos juntados às fls. 

12, 13, 14, 16 estão praticamente ilegíveis.

Assim, concedo o prazo de 15 dias a parte requerente para apresentar as 

faturas de energia da unidade consumidora nº 6/35873-9, bem como juntar 

nos autos cópias legíveis dos documentos indicados para análise do 

pedido, sob pena de indeferimento.

Com a emenda, voltem-me conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 289384 Nr: 16519-72.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO JACOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA VAREJO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/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 (quinze) dias”.

No caso dos autos, constato que o requerente não comprovou a 

negativação indevida de seu CPF pela requerida eis que inexistente o 

extrato dos órgãos de proteção ao crédito

Assim, concedo o prazo de 15 dias para que a parte requerente colacione 

aos autos os extratos da anotação do débito junto aos entes de proteção 

ao crédito, sob pena de indeferimento.

Com a emenda, voltem-me para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 289426 Nr: 16583-82.2018.811.0055

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES APARECIDO DE OLIVEIRA, PAULO SERGIO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ADÃO DA SILVA PONTES, MARIA 

ZULEIDE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de ação de imissão na posse c/c perdas e danos movida por 

Moises Aparecido de Oliveira representado por Paulo Sergio dos Santos, 

em face de José Adão da Silva Pontes e Maria Zuleide Morais, visando a 

concessão, em sede liminar de mandado para imissão na posse de imóvel 

adquirido via leilão extrajudicial em 27/28.

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 (quinze) dias”.

No caso dos autos, constato que o requerente pleiteia o benefício da 

gratuidade em favor do representado, todavia, não comprovou nos autos 

a real situação econômica da parte requerente. Outrossim, de consulta ao 

Sistema Renajud, constato a existência de diversos veículos livre de ônus 

em nome do requerente, o que fornece indícios de que possua condições 

de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento e/ou 

da família.

Assim, intime-se o patrono do requerente para comprovar, no prazo de 15 

(quinze) dias, que não possui condições de arcar com as custas, 

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).

Por outro lado, verifico que a procuração acostada nos autos (fls. 22/23) 

não outorgou ao procurador do requerente poderes específicos para 

representá-lo em Juízo, concedendo somente poderes para prática dos 

atos extrajudiciais relativos à venda do imóvel alvo do pedido possessório. 

Assim, deverá no mesmo prazo supra, apresentar emenda para 

regularização da representação adequando o instrumento de procuração, 

sob pena de indeferimento.

Decorrido o prazo sem cumprimento pelo autor, intime-se aquele 

pessoalmente, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, 

para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 289065 Nr: 16292-82.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

 PARTE AUTORA: BDOM, GDOM, MARIA MESSIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tassiane Agnes Detoffol Paim 

- OAB:OAB/MT 25.472

 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, cuja exigibilidade se 

encontra suspensa, em razão da assistência judiciária gratuita que 

concedo aos autores, nos moldes ditados pelos artigos 98 e seguintes do 

Código de Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser 

revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua 

situação.Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.Preclusas as 

vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 290625 Nr: 17512-18.2018.811.0055

 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: ELIZEU DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV CENTRO AMERICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRESLAINE MACIEL PEGO - 

OAB:24139/MT, DEBORAH BARBOSA CAMACHO - OAB:11335/MT, 

RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação de exibição de documento ajuizada por Elizeu Dias dos 

Santos em desfavor de TV Centro América, ambos qualificados nos autos 

em epígrafe.

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 complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, a existência de quatro veículos em nome do 

requerente, sendo três deles livre de qualquer ônus, consoante extrato do 

sistema Renajud anexo, fornece indícios de que o requerente possui 

condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu 

sustento e/ou da família.

Outrossim, os documentos de fls. 17/18 se encontram ilegíveis.

Assim, intime-se o autor para comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

que não possui 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 que colacione aos autos cópia legível dos 

documentos de fls. 17/18.

Posteriormente, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 291019 Nr: 17836-08.2018.811.0055

 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: SHIMAZAKI FOSS E FOSS LTDA, MARIANE SHIMAZAKI 

FOSS, CAIME SHIMAZAKI FOSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA, JULIANA 

BEATRIZ MAYUMI TANAKA BRAGAGNOLO, SUEKO TANAKA, AKEMI 

TANAKA ORITA, CARLOS SUSUMU TANAKA, YASUHIRO TANAKA 

JUNIOR

 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:

 [...].Com as informações ou certificado o decurso de prazo, os autos 

deverão vir conclusos com urgência para análise do pedido de tutela de 

urgência remanescente.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 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.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 aos autores a 

manifestação em 15 (quinze) dias, produzindo as provas que entender 

necessárias.Consigna-se, por fim, que as partes deverão especificar e 

justificar as provas que pretendem produzir, bem como poderão, com 

fulcro no princípio da cooperação, indicar os pontos controvertidos da 

demanda.Por fim, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor, com 

finalidade de: I) retificar a autuação e distribuição com a correção do nome 

da requerente para Caique Shimazaki Foss & Cia Ltda., consoante estatuto 

social à fl. 19 e registro perante a Receita Federal; II) Retificar a autuação 

e distribuição com a exclusão de Mariane Shimazaki Foss e Caime 

Shimazaki Foss, visto que não são partes da ação, tão somente sócios da 

empresa requerente; III) certificar acerca da existência ou não de abertura 

de inventário em nome de Yasuhiro Tanaka.Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 279146 Nr: 8348-29.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDE BASALIA FERREIRA, CÉLIO CÂNDIDO 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, cuja 

exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade 

deferida.Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.Preclusas as 

vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 290313 Nr: 17262-82.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JOSÉ VIGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJALMA LAURINDO AGUIRRA - 

OAB:OAB/SP 58.946, EDUARDO JULIANI AGUIRRA - OAB:250407, 

MARCIO ANTONIO COSTA - OAB:OAB/SP 272.708, RENATA JULIANI 

AGUIRRA CALIL - OAB:OAB/SP 211.853, RICARDO ALEXANDRE 

AUGUSTI - OAB:OAB/SP 250.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...].O(s) executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do 

artigo 827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento 

integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser 

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 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 
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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.: 283013 Nr: 11536-30.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERÁCLITO GOMES CIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO FERNANDO ZILIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR DOS SANTOS 

REIS - OAB:22.096/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Aliás, deve ser ressaltado que o espírito da lei é facilitar ao máximo o 

ideal de acesso à justiça (atualmente consagrado no art. 5º, inciso XXXV, 

da Constituição da República), presumindo-se pobre todo aquele que 

evidencie ausência de recursos para suportar as despesas processuais, 

em contrário senso ao que descreve o artigo 99, §2º, do Código de 

Processo Civil.Portanto, o Juiz só poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade (CPC, artigo 99, §2º).Desse modo, ante a 

ausência de demonstração de condição de hipossuficiência para arcar 

com as custas e despesas processuais, razão pela qual indefiro o pedido 

de assistência judiciária gratuita.Posto isso, com esteio no artigo 5º, inciso 

LXXIV, da CRFB/88, determino o recolhimento das custas e despesas 

processuais, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do artigo 35, inciso VII, 

da Lei Orgânica da Magistratura, sob pena de indeferimento da inicial.Por 

fim, determino que os documentos de fls. 31/51 sejam mantidos em pasta 

própria, ante o sigilo dos mesmos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283876 Nr: 12190-17.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE PASTORA PERIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:292.207-SP

 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 complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, novamente reputo que os documentos juntados são 

imprestáveis a análise do feito, visto que embora melhorada a resolução, 

continuam em tamanho ínfimo tornando incerta até mesmo a análise dos 

termos do contrato, tais como as taxas praticadas e os dados das partes 

(fls. 29).

 Outrossim, embora a cédula bancária possua 4 laudas, o requerente 

juntou somente a primeira lauda do respectivo documento (fl. 35).

Assim, oportunizo nova emenda para que o autor supra as irregularidades 

apontadas no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a emenda, voltem-me conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 173955 Nr: 15750-06.2014.811.0055

 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: IVANILDE BASALIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS CARDOZO DALTO - 

OAB:11466

 Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.A título de sucumbência condeno a parte requerida ao 

pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, 

estes em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, 

nos termos do que dispõe o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, 

cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da assistência judiciária 

gratuidade deferida às fls. 70/71.Proceda-se o levantamento da 

averbação da existência da presente ação às margens da matrícula n.º 

34.224 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT (fl. 

165).Preclusas as vias impugnativas, arquive-se com as cautelas 

legais.Publique-se. Registra-se. Intimem-se e se cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 290389 Nr: 17324-25.2018.811.0055

 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): DIRCELEY PEREIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/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 complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, constata-se que não há comprovação de constituição 

em mora da devedora, diante da ausência de apresentação de notificação 

extrajudicial, razão porque não preenchidos os requisitos do artigo 2º, 

§2º, do Decreto Lei 911/69.

Outrossim, ressalta-se que o Aviso de Recebimento de fl. 14V consta a 

ausência de recebimento, visto que ausente.

Assim, intime-se a parte autora para comprovar a mora do devedor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Após, encaminhe os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 291041 Nr: 17862-06.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CHRISTINA NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Banco Itaucard S/A em face de Maria Christina Nunes de Oliveira, 

fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 10.931/04, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito (fls. 18).

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência.

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou 

pessoa por esta indicada.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 
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apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei nº 911/69, artigo 3º, parágrafo 

2º), hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

 Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Decreto-lei nº 

911/69, artigo 3º, parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento do mandado 

com os benefícios do artigo 212 e seus parágrafos, dos artigos 536 § 2º, 

846, § 2º e 782, § 2º todos do Código de Processo Civil.

Proceda-se desde já a restrição judicial do veículo nos termos do artigo 3º, 

§ 9º ou § 10, do Decreto-Lei nº 911/69.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 290793 Nr: 17655-07.2018.811.0055

 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): DIRCELEY PEREIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/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 complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, constata-se que não há comprovação de constituição 

em mora do devedor, diante da ausência de apresentação de notificação 

extrajudicial, razão porque não preenchidos os requisitos do artigo 2º, 

§2º, do Decreto Lei 911/69.

Outrossim, ressalta-se que o Aviso de Recebimento de fl. 15V consta que 

a notificação não foi entregue, ante a ausência da destinatária.

Assim, intime-se a parte autora para comprovar a mora do devedor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Após, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 215321 Nr: 6287-69.2016.811.0055

 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: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retirar, no prazo legal, a carta precatória expedida para a Comarca de 

Sarandi-PR, para Busca e Apreensão e Citação no endereço obtido pelos 

sistemas conveniados, bem como, instruí-la com as peças necessárias, 

devendo comprovar, em trinta (30) dias, contados da data da retirada, a 

distribuição dela no juizo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 227325 Nr: 16141-87.2016.811.0055

 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): GLEISON PEDROZO DANIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Nobres -MT e Cuiaba-MT, 

devendo, no ato da retirada, comprovar o pagamento das custas judiciais, 

bem como, instruí-la com as peças necessárias, e após retirá-la, 

comprovar em 30 dias sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 227325 Nr: 16141-87.2016.811.0055

 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): GLEISON PEDROZO DANIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação 

busca e apreensão do requerido Gleison Pedrozo Daniel,na GLEBA 

TRIANGULO, s/nº, casa, Tangará da Serra ou rua 05, 2581-W, VILA 

ESMERALDA, Tangará da Serra/MT. cujo depósito será efetuado por meio 

de Guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar 

comprovante nos autos a fim de que se efetive o cumprimento do 

mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 148799 Nr: 8720-85.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON WAGNER RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV VALE - REDE RECORD, SILVIO JOABE 

DELMONDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiani Kerber Diel - 

OAB:21492/0

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão do 

oficial de justiça: dirigi ao endereço mencionado à TV Vale Rede Record, 

porém, NÃO FOI POSSÍVEL PENHORAR e AVALIAR bens da parte 

devedora pelos motivos que se seguem.

Estando no local, fui atendida pela assistente administrativa Luana, a qual 

me informou que, atualmente, a pessoa jurídica instalada ali é outra. 

Trata-se da Televisão Chapada dos Parecis LTDA, CNPJ: 

32.981.698/0001-60, sócio proprietário João Antônio Fagundes Neto. Ela 

acrescentou que Silvio Joabe estaria trabalhando na emissora SBT, mas 

que recentemente saiu de lá. Questionei-a se sabia seu atual paradeiro, 

ela respondeu negativamente, apenas assinalando que ouviu comentários 

que ele teria planos de se mudar desta cidade. Perante tais 

circunstancias, suspendi minhas diligencias, no aguardo de novas 

determinações

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 194875 Nr: 10760-35.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE ARRUDA ZAULOYE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME, 

JAIRO WALDOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE LUIZ DE SOUZA 

CARVALHO DOMINGUES - OAB:OAB-, MARCELO SOUZA DE BARROS - 

OAB:31153/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 624/626.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires
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 Cod. Proc.: 25935 Nr: 2234-65.2004.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CO, CO, JO, JO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Camapuã MS para penhora, 

devendo, no ato da retirada 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.: 276880 Nr: 6475-91.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. DOS REIS & CIA LTDA – ME, JONILTON ALVES 

DOS REIS, ELISANGELA MARIA BOONE BOURSCHEID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 [...]Diante do exposto, ante a ausência dos requisitos autorizadores da 

medida, considerando-se a ausência de pressupostos legais , INDEFIRO o 

pedido liminar e recebo os presentes embargos opostos, sem efeito 

suspensivo (CPC, art. 919).Determino a intimação da parte embargada 

para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, tal como preceitua o art. 

920, I, do Código de Processo Civil. Em razão do pedido de designação de 

audiência de conciliação pelo embargante, reputo cabível o deferimento de 

tal pleito nesta fase, nos termos do § 3º, do art. 3º do CPC, uma vez que a 

conciliação deverá ser estimulada por todos os agentes do processo, bem 

como que ao menos uma tentativa de composição não deve ser negada às 

partes, com o fim de promover maior efetividade na resolução da presente 

lide, independentemente da fase procedimental que se encontra o 

feito.Assim, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 07 de 

novembro de 2018, às 15h00min (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.Realizada transação, retornem os autos conclusos para 

homologação.Não havendo conciliação, apresentada defesa do 

embargado, remetam-se os autos conclusos para julgamento do feito ou 

designação de audiência (CPC, art. 920, II). Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 268980 Nr: 23-65.2018.811.0055

 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): J. A. DOS REIS & CIA LTDA – ME, JONILTON 

ALVES DOS REIS, ELISANGELA MARIA BOONE BOURSCHEID

 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: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 Vistos em correição.

Considerando que a avaliação do Oficial de Justiça aproxima-se do valor 

que os executados entendem como pertinentes, bem como que a câmara 

frigorífica avaliada à fl. 65 possui o mesmo valor informado pelos 

executados (R$ 265.000,00) reputo prejudicada a impugnação, motivo pelo 

qual a indefiro (58/60).

Em sendo assim, não havendo outras irresignações, homologo o laudo de 

avaliação à fl. 65/67.

Oportunize-se ao exequente manifestação quanto à adjudicação dos 

bens, indicação de leiloeiro ou mesmo a realização de venda extrajudicial, 

consignando-se que na ausência de indicação caberá a este Juízo a 

designação de leiloeiro.

Cumpridas as diligências supra, conclusos para fixação dos parâmetros 

nos termos dos artigos 880 e 885 do Código de Processo Civil.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 61491 Nr: 3049-57.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA, 

ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA, SUEKO TANAKA, YASUHIRO TANAKA, 

AKEMI TANAKA ORITA, PAULINO MINORU ORITA, CARLOS SUSUMU 

TANAKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, FRANCIELLEN DE OLIVEIRA TRETTEL - OAB:14337/MT, 

TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 [...]Entretanto, de análise dos fundamentos da peça recursal, tenho que 

não merecem prosperar os argumentos delineados pelo embargante eis 

que não há qualquer omissão na referida sentença quanto a este ponto, 

sendo certo ainda que as disposições acerca da exclusão dos 

codevedores, cooperados e avalistas encontram-se expressamente 

dispostas no plano de recuperação da primeira requerida, itens 5 e 6, às 

fls. 522 do presente feito. Consigno, outrossim, que quaisquer discussões 

acerca dos termos do plano de recuperação judicial homologado devem 

ser feitas nos autos da recuperação, conforme preceitua o § 2 º do art. 59 

da Lei nº 11.101/2005.Assim, as pretensões do embargante quanto as 

alegadas omissões não encontram respaldo devendo ser rechaçadas 

integralmente.Por todo exposto, REJEITO, em sua totalidade, os presentes 

embargos declaratórios.Por fim, indefiro o pedido de aplicação da multa 

preconizada no artigo 142 do Código de Processo Civil, pleiteada pelo 

exequente às fls. 632, porquanto não é possível vislumbrar na conduta do 

embargante oposição maliciosa em desfavor da execução capaz de 

caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça ou litigância de má-fé. O 

embargante, valendo-se de seu direito de petição, mediante a 

apresentação dos presentes embargos, não teve o condão de causar 

tumulto processual e sim sanar contradição ou omissão que acreditava 

existir.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 62996 Nr: 4516-71.2007.811.0055

 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): SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA, 

YASUHIRO TANAKA, ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA, SUEKO TANAKA, 

AKEMI TANAKA ORITA, CARLOS SUSUMU TANAKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 [...]Entretanto, de análise dos fundamentos da peça recursal, tenho que 

não merecem prosperar os argumentos delineados pelo embargante eis 

que não há qualquer omissão na referida sentença quanto a este ponto, 

sendo certo ainda que as disposições acerca da exclusão dos 

codevedores, cooperados e avalistas encontram-se expressamente 

dispostas no plano de recuperação da primeira requerida, itens 5 e 6, às 

fls. 424/v do presente feito. Consigno, outrossim, que quaisquer 

discussões acerca dos termos do plano de recuperação judicial 

homologado devem ser feitas nos autos da recuperação, conforme 

preceitua o § 2 º do art. 59 da Lei nº 11.101/2005.Assim, as pretensões 

do embargante quanto as alegadas omissões não encontram respaldo 

devendo ser rechaçadas integralmente.Por todo exposto, REJEITO, em sua 

totalidade, os presentes embargos declaratórios.Por fim, indefiro o pedido 

de aplicação da multa preconizada no artigo 142 do Código de Processo 

Civil, pleiteada pelo exequente às fls. 455/v, porquanto não é possível 

vislumbrar na conduta do embargante oposição maliciosa em desfavor da 
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execução capaz de caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça ou 

litigância de má-fé. O embargante, valendo-se de seu direito de petição, 

mediante a apresentação dos presentes embargos, não teve o condão de 

causar tumulto processual e sim sanar contradição ou omissão que 

acreditava existir.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 291269 Nr: 17976-42.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FERREIRA DE LIMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 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, verifica-se que a parte requerente não colacionou aos 

autos cópia do contrato que concedeu crédito pessoal ao requerido, 

reputo necessário que o autor colacione aos autos cópia do contrato 

346/3736160.

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, o documento acostado à fl.8 encontra-se ilegível, devendo ser 

substituídos por cópia legível.

Posto isso, concedo ao procurador da requerente o prazo de 15 (quinze) 

dias, para suprir as faltas apontadas, sob pena de indeferimento.

Após, voltem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 140123 Nr: 10654-15.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO, 

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES, CAROLINA ATALA CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. DAL COL DE SOUZA - ME, MARGARETE 

DALCOL DE SOUZA DANTAS, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 [...]Apresentada eventual impugnação ao novo cálculo, oportunize-se 

manifestação da parte adversa e após retornem os autos 

conclusos.Sobre os honorários devidos aos patronos da instituição 

financeira, oportunize-se manifestação do atual patrono sobre o pedido de 

divisão postulado pelo antigo patrono subscritor da peça às fls. 252/256. 

Apresentada anuência, deverá promover o pedido de cumprimento de 

sentença da sua quota parte, devendo instruir o pedido com memória do 

cálculo.Com a anuência e apresentação do pedido de cumprimento de 

sentença, intimem-se as partes executadas M. da Col de Souza - Me e 

Margarete Dalcol de Souza Dantas para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado, sob pena de aplicação de multa de 10% prevista 

no artigo 523, §1º do CPC.Sendo pago o valor pelos executados, nos 

moldes pleiteados e sem contraposições, expeça-se desde já o alvará em 

favor dos exequentes devendo para tanto apresentarem conta para 

levantamento dos valores.Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

do artigo 523 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor executado, oportunidade em que os exequentes 

deverão ser intimados para atualizar o valor da dívida, com a inclusão de 

multa e honorários, se ainda não incluída no cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias.Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o 

prazo previsto no artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para que, independente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do 

CPC.Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade 

de retificar a autuação e distribuição.Apresentada eventual impugnação, 

após o exercício do contraditório, retornem os autos conclusos para 

deliberação.Intimem-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 204796 Nr: 18619-05.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERCIO BENDE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, 

FORD MOTOR CAMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT 17298A, MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:SP:175.803-B, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10908/MT

 intimação do advogada da parte autora e da parte requerida 

Motomagazine para manifestar quanto aos embargos de declaração 

apresentados pela parte requerida Ford Motor acostado as fls. 351-355, 

no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 245585 Nr: 13228-98.2017.811.0055

 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): DID´S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

EVANDRO OPOLSKI MEDEIROS, DAYANE DOLCE DAVANTEL

 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:

 intimação do autor para , Intimação do autor para efetuar o deposito do 

valor relativo à condução do oficial de justiça para cumprimento do 

mandado de intimação dos executados DID'S Comércio de Alimentos Ltda, 

pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 12.392.729/0001-30, Av. Nilo 

Torres, 751-W, Quiosque 11 e 12, Parque Leblon, TANGARÁ SHOPPING, 

Evandro Opolski Medeiros, brasileiro, casado, empresário, CPF 

934.899.511-15, Av. Nilo Torres, 751-W, Quiosque 11 e 12, Parque Leblon, 

TANGARÁ SHOPPING, Tangará da Serra-MT e Dayane Dolce Davantel, 

brasileira, casada, empresária, CPF 005.032.651-10, Av. Nilo Torres, 

751-W, Quiosque 11 e 12, Parque Leblon, TANGARÁ SHOPPING, Tangará 

da Serra-MT., cujo depósito será efetuado por meio de Guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 188293 Nr: 5223-58.2015.811.0055

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON DURÃES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos n.º 188293

Vistos etc.

Cuida-se de Embargos Declaratórios, interposto pela Defensoria Publica 

contra a decisão quer rejeitou os embargos monitórias, reputando-a nula 

ante vicio atinente a intimação da Defensoria Publica.

Oportunizada a manifestação dos embargados estes defenderam a 

inexistência de vícios aptos a serem analisados em sede de embargos de 

declaração.

É o necessário.DECIDO.
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O objetivo dos embargos de declaração na data da interposição do 

recurso era a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso 

existente na decisão em sentido amplo, oportunizando ao Juízo esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erros 

materiais.

 Verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios na decisão 

atacada, visto que a matéria aventada pela Defensoria Publica foi 

expressamente apreciada.

 Pretende, na verdade, o embargante a reapreciação da matéria, o que 

não se mostra viável pela via ora eleita.

Diante do exposto, REJEITO, em sua totalidade, os presentes embargos 

declaratórios. Cumpra-se a decisão embargada.

Intimem-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra –MT, 2 de outubro de 2018

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 263150 Nr: 27064-41.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LERIVAN ALVES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMA ANA R. DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:15.334, JOSE MARIA BARBOSA - OAB:16697/O, TALIARA 

TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal requerendo o que de 

direito acerca da certidão: a parte requerida, apesar de citada 

pessoalmente via AR/MP, juntado às fls. 31, não contestou a presente 

ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 58830 Nr: 481-68.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO RAMOS DISCONZI, PEDRO GELSON 

DISCONZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6 576/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, 

Nilton Massaharu Murai - OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN 

JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da ata de leilão 

negativo de folhas 254/255.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 167165 Nr: 7152-63.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Cuiaba-MT para penhora, 

devendo, no ato da retirada, comprovar o pagamento das custas judiciais, 

bem como, instruí-la com as peças necessárias, e após retirá-la, 

comprovar em 30 dias sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 149696 Nr: 9681-26.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON WAGNER RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO JOABE DELMONDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão do 

oficial de justiça dirigi-me ao local informado no r. mandado no dia 

19/09/2018 às 16:45 e NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER À PENHORA E 

AVALIAÇÃO DE BENS DA PARTE DEVEDORA, SILVIO JOABE 

DELMONDES DE OLIVEIRA, uma vez que conforme a funcionária do local 

“Rede Record”, o intimado não mais labora no local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 207018 Nr: 20571-19.2015.811.0055

 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): PJ COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO 

LTDA – ME, ERSA MIQUELINI RAVAGNANNI, SUELY RAVAGNANI DE 

MORAES, GERALDO NAVARRO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124

 Intimação do autor para manifestar quanto a certidão e complemento de 

diligencia do oficial de justiça: , compareci no local indicado nos dias 

11/09/2018 às 17h30min e no dia 12/09/2018 às 09h e ali não encontrei a 

proprietária. Retornei ao local no mesmo dia (12/0/2018) às 10h20min e ali 

estando adentrei ao apartamento número 202, no segundo andar e 

CONSTATEI residir no local a senhora ERSA MIQUELINI, senhora de 77 

anos, uma vez que ali tem seus pertences pessoais e seus utensílios 

domésticos, remédios etc, a mesma informou que comprou o imóvel há 

mais de oito anos, e que anteriormente residia no apartamento 404, do 

mesmo prédio. Em conversa com o porteiro, Joaquim o mesmo confirmou 

que Ersa reside no prédio no apartamento 202, e que conhece a pessoa 

de Ersa há mais de onze anos. Informo ainda que reside no apartamento 

401, do mesmo prédio Marcela Ravagnani de Moraes, neta da devedora. 

Certifico por derradeiro que, em face de terem sido realizadas diligências 

complementares no endereço indicado solicito a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento da complementação da diligência deste Oficial 

de Justiça no valor de R$ 73,48 (setenta e três reais e quarenta e oito 

centavos), que deverá ser depositada por meio de guia disponibilizada no 

L i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

indicando o Oficial Gisliane Pereria Alexandre para recebimento dos 

valores, tudo conforme determina o Provimento 7/2017-CGJdo oficial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 278463 Nr: 7767-14.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FIRMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do autor para manifestar, quanto ao complemento de diligencia 

do oficial de justiça., solicito da parte autora que providencie o pagamento 

de complementação de diligências no valor de R$ 183,70 (cento e oitenta e 

três reais e setenta centavos).O referido é verdade e dou fé. Tangara da 

Serra, 03 de setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 58822 Nr: 476-46.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORÇA RURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, PEDRO GELSON DISCONZI, LÚCIO 

RAMOS DISCONZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, MARCELO 

AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT, Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, Ledi Figueiredo Bridi - OAB:9413

 Intimação das partes para manifestar, no prazo legal, acerca do auto de 

avaliação de folhas 353/356.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 248377 Nr: 15335-18.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A, ARCA FOMENTO 

AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LINDOLFO PIO DE CARVALHO 

DIAS, ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS, FLAVIO DE CARVALHO 

DIAS, GABRIEL CARVALHO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5MT 

5.730-B, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA FRANCENER 

CARGNELUTTI - OAB:8389/MT, EDUARDO PECORARO - 

OAB:196.651/SP, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, PAULA MINARDI FONSECA - OAB:385.495/SP, 

PEDRO OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO - 

OAB:389.737/SP, RENATO FERNANDES COUTINHO - OAB:SP 286.731

 Vistos em correição,

Considerando-se que a penhora de dinheiro mediante depósito judicial feito 

pelo próprio autor se mostra plenamente idônea a garantia da execução, 

defiro o pedido para a realização de depósito do débito executado, 

devidamente atualizado, no prazo de 5 dias.

Realizado o depósito intime-se o exequente para que se manifeste sobre o 

montante depositado, bem como caso repute integral o depósito, 

manifeste-se sobre o levantamento de outras constrições realizadas, bem 

como comprove o levantamento de eventuais averbações premonitórias e 

informe sobre o intesse na manutenção de protestos e negativações em 

desfavor dos executados.

Após conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 237786 Nr: 4943-19.2017.811.0055

 AÇÃO: Desapropriação Imóvel Rural por Interesse Social->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECANTO ENERGÉTICA SPE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIHAIL DA CUNHA REGO PERTSEW, ANNA 

LUCIA GRASSO PERTSEW, KATERINA DA CUNHA REGO PERTSEW, 

TATIANA MOLITERNO AMADOR BATISTA, RODRIGO GRASSO 

MOLITERNO, FERNANDO GRASSO MOLITERNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DURVAL FERRO BARROS - 

OAB:71.779 SP, ENI DESTRO JUNIOR - OAB:240.023 SP, RONI CEZAR 

CLARO - OAB:20186-O

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de São Paulo SP, para CITAÇÃO, 

devendo, no ato da retirada instruí-la com as peças necessárias, e após 

retirá-la, comprovar em 30 dias sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 278703 Nr: 8002-78.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINEZ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT

 [...].Concomitantemente a juntada, e inexistindo outros questionamentos 

das partes, expeça-se alvará de levantamento em favor do perito 

nomeado, o qual deverá apresentar os dados necessários para realização 

do procedimento, sendo certo que no caso de perícia inconclusiva ou 

deficiente, a remuneração inicialmente arbitrada poderá ser reduzida (CPC, 

artigo 465, §5º).Com as providências, e após o cumprimento de todos os 

atos ordinatórios, retornem os autos conclusos para análise de produção 

de demais provas ou eventual julgamento da ação.Por outro lado, apesar 

de devidamente instada, a SEMA não colacionou aos autos as 

informações solicitadas pelo Juízo, conforme podemos observar no oficio 

de fls. 279/280.Desse modo, reitere-se oficio a SEMA para que 

encaminhe, no prazo de 30 (trinta) dias:a)Informações disponibilizadas no 

SIMCAR – Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural da 

propriedade Fazenda Marinez, inscrita no Cadastro Ambiental Rural n.º 

M T 1 0 1 9 5 1 / 2 0 1 7 ,  R e c i b o  F e d e r a l 

MT-5107958-9513EDC887AF44A4B0E1C885A8E77D418; b)Eventuais 

informações acerca da adesão da requerida no Programa de 

Regularização Ambiental da propriedade Fazenda Marinez, bem como se 

há pendência no procedimento.c)Cópia integral do procedimento 

administrativo vinculado ao Auto de Infração n.º 104123 e Auto de 

Embargo/Interdição n.º 102672, ed)Informações sobre o processo de 

Licença Ambiental Única n.º 96508/2005.Com a resposta, oportunize-se 

manifestação das partes, no prazo legal.Sem prejuízo das deliberações 

supra, intime-se o requerido para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

substitua os documentos de fls. 571/572, 574, 576, 582/585 e 600/604, 

visto que ilegíveis.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 15161 Nr: 1081-02.2001.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISIDORO WELTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JORGE NEVES DE ARRUDA, 

THOMAS PEETHER CESTARI DE ARRUDA, RHEESSA PHAILLI CESTARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT, MARCELO BARBOSA DE 

FREITAS - OAB:OAB/MT 10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCE JANE DE OLIVEIRA 

SESTARI - OAB:4394A, TANIA MARA LORENZONI WOJAHN - 

OAB:6794-B

 Intimação das partes para que fiquem cientes do termo de levantamento 

de penhora expedidas nos autos as folhas 281.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 191184 Nr: 7654-65.2015.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA JACINTO SIQUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de 

AVALIAÇÃO, cujo depósito será efetuado por meio de Guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 117851 Nr: 7857-37.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: VANDERLEIA FERREIRA DE LIMA, JRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO CANDIL CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, HUMBERTO SCHNEIDER IBAÑEZ - OAB:6281/MT, 

LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA MARIA FERREIRA - 

OAB:DEFENSORA

 Intimação do exequente para indicar bens penhoráveis ou diligências para 

tanto, no prazo de 60 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 116177 Nr: 6228-28.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DA SILVA FERENCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O JORNAL DO VALE, JURANDY SANTANA DE 

OLIVEIRA, ELIVANE SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão do 

oficial de justiça, Certifico que em cumprimento ao r. mandado de citação 

este meirinho em diligencias até aos endereços indicado e aí sendo não foi 

possível encontrar as requerida nos endereços uma vez que os 

moradores vizinhos desconhece fica a parte autora a fornecer onde 

trabalha, celular etc devolvo, bem como para informar o endereço 

atualizado do executado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 280357 Nr: 9295-83.2018.811.0055

 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: NILCEIA RODRIGUES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, 

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, FORD MOTOR COMPANY 

BRASIL 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: Alexandre Azevedo - 

OAB:OAB/MT: 21079/0, CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB:OAB/MT 

17298A, EDUARDO SOMMER DUTRA - OAB:21124/MT, JULIO CESAR 

DE OLIVEIRA - OAB:8312-A, MARCUS VINICIUS DE MORAIS 

JUNQUEIRA - OAB:SP:175.803-B, SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/MT, SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - 

OAB:7.102-B/MT

 Autos n.º 280357

Vistos em correição.

Cuida-se de Embargos Declaratórios, interposto oir Ford Motor Company 

Brasil Ltda pela requerida reputando que a antecipação de tutela não foi 

clara ao definir o objeto da obrigação de fazer, sendo certo que nem todos 

os reparos seriam de sua responsabilidade.

A requerida Citavel Distribuidor de Veículos Ltda se manifestou 

favoravelmente ao acolhimento dos embargos, visto que a decisão não 

seria clara quanto aos defeitos que deveriam ser sanados em antecipação 

de tutela;

As demais partes permaneceram silentes.

É o necessário.DECIDO.

O objetivo dos embargos de declaração na data da interposição do 

recurso era a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso 

existente na decisão em sentido amplo, oportunizando ao Juízo esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erros 

materiais.

 Verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios na decisão 

atacada, visto que a decisão é clara ao indicar os defeitos objeto da 

antecipação de tutela atinentes a pane e perda de potência do motor que 

obstavam o uso do veículo.

Pretende, na verdade, o embargante a reapreciação da matéria, o que não 

se mostra viável pela via ora eleita.

Diante do exposto, REJEITO, em sua totalidade, os presentes embargos 

declaratórios. Cumpra-se a decisão embargada.

Para o prosseguimento do feito, colha-se a manifestação do autor quanto 

as defesas e documentos apresentados.

Após oportunize-se as partes a especificação de provas, ficando 

facultada inclusive a indicação de pontos controvertidos, devendo ainda 

as partes informarem se desejam a realização de audiência preliminar, 

seja para nova tentativa de conciliação seja para o saneamento com 

participação das partes

 Após, conclusos para saneamento ou eventual designação de audiência.

Intimem-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra –MT, 2 de outubro de 2018

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 176776 Nr: 18862-80.2014.811.0055

 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: ADRIANO HERINGER SAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA 

LTDA, AGRO OESTE COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698, FAUSTO ALVES LÉLIS NETO - OAB:29684 RS, 

PATRICIA ALTIERI MENEZES - OAB:62522, TIAGO GALLAS - 

OAB:16888

 intimação do advogado da parte autora e da parte requerida Agco do 

Brasil Comercio e Industria Ltfda para manifestar acerca da petição da 

parte requerida Agro Oeste Comercial Ltda acostada as fls. 708/718, no 

prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 25067 Nr: 971-95.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA PAULICEIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT, Geraldo de Oliveira Filho - 

OAB:3626-A/MT

 Vistos em correição,

Considerando-se o desinteresse do exequente no veículo localizado 

perante o sistema Renajud à fl. 149, defronte sua difícil localização, 

proceda-se a desconstituição da penhora (fl. 236) e o levantamento da 

restrição veicular (fl. 149).

Outrossim, ante o requerimento do exquente, suspenda-se o feito, nos 

termos do artigo 921, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo 

prazo de 01 ano, período em que o prazo prescricional ficará suspenso, 

sem prejuízo de eventual impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 279929 Nr: 8957-12.2018.811.0055

 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
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 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TEREZA GONCALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Conforme certificado à fl. 33, não há noticia nos autos do pagamento de 

custas referente os emolumentos da distribuição e contadoria, nos termos 

do Provimento n. 08/2002/CM e, apesar de devidamente intimado pelo DJe 

10268, a parte requerente ficou inerte (fl.33).

Por conseguinte, com fulcro no princípio da primazia da resolução de 

mérito, determino que se intime pessoalmente o requerente para que 

efetue o pagamento da referida taxa no valor de R$ 100,45 (cem reais e 

quarenta e cinco centavos), atentando-se a conta especificada à fl. 27 no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 280613 Nr: 9473-32.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO OLIVEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:328.945/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Omni S/A Crédito 

Financiamento e Investimento em desfavor de Roberto Oliveira Alves, 

ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Verificada irregulares na inicial, ante os fundamentos postos à fl.19, 

determinou-se emenda à inicial, sob pena de indeferimento.

Intimado (fl.20) o requerente quedou-se inerte.

 Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença ou acordão” (artigo 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Compulsando aos autos, verifica-se que a autora, embora devidamente 

intimada para proceder à emenda da petição inicial, consistente na 

comprovação de vínculo entre as partes, deixou de fazê-lo.

Dessa forma, por não atender as determinações de emenda da inicial, 

imperioso extinguir o feito sem resolução do mérito, com pronunciamento 

de inaptidão da exordial.

Posto isso, considerando que a parte autora não cumpriu o determinado à 

fl.19, INDEFIRO A INICIAL, com esteio nos artigos 485, inciso I e 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Custas e despesas pela parte autora, cuja exigibilidade se exauriu à fl. 06.

Ante a inexistência de angularização processual, deixo de promover a 

condenação de honorários advocatícios.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 228336 Nr: 16996-66.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DE CASSIO MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SITA- SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE TUPÃ 

PARA AGRICULTURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE CASSIO MELLO - 

OAB:14.312-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 228336

Vistos,

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por Fernando de Cassio 

Mello em face da sentença de fks, 121 reputando a mesma contraditória 

visto que teria extinguido a ação de adjudicação com base em pedido de 

desistência atinente apenas ao pedido de cumprimento de sentença dos 

honorários sucumbênciais.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.Fundamento e decido.

O objeto dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou erro material existente na decisão 

judicial em sentido amplo (CPC, artigo 1022 e incisos).

No caso em apreço, verifica-se que de fato a redação do relatório que não 

faz menção ao cumprimento de sentença e aos limites do pedido de 

desistência tornam de fato a decisão obscura e contraditória, razão pela 

qual acolho os presentes embargos declaratórios, para o fim de sanar a 

obscuridade existente no decisório atacado, devendo ser alterada a 

decisão, que passa a ter a seguinte redação

“ Cuida-se de ação adjudicação compulsória ajuizado por Fernando de 

Cassio Mello em face de Sita – Sociedade Imobiliária de Tupã para 

Agricultura Ltda, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Devidamente citado o requerido o mesmo permaneceu silente, sendo 

julgado procedente a ação com fulcro na revelia (fls. 104/106.

Após o transito em julgado o autor apresentou pedido de cumprimento de 

sentença atinente aos honorários sucumbênciais fls. 113, o qual foi 

recebido a fls. 115/116

Posteriormente o exequente, pugnou pela extinção do pedido de 

cumprimento de sentença dos honorários sucumbênciais, reputando que 

cada parte deveria arcar com os honorários de seu patrono.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o presente 

cumprimento de sentença atinente a honorários sucumbênciais sem 

resolução do mérito da causa.

Custas finais pela autora, visto que desiste da ação, nos termos do artigo 

90, caput, do Código de Processo Civil.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, e não sendo apresentados novos 

arquivem-se com as cautelas legais.”;

Outrossim, certificado o transito quanto a extinção do cumprimento da 

sentença e inexistindo outros pedidos, proceda-se o arquivamento do 

feito.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Tangará da Serra, 2 de outubro de 2018

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 288779 Nr: 16094-45.2018.811.0055

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

 PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI, HITLER SANSÃO 

SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HABNER RAABY SOUZA BENNERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 288779

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pelo exequente em 

razão de omissão na decisão que recebeu a execução deixando de 

arbitrar honorários.
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 É o necessário.DECIDO.

Conheço dos embargos e acolho-os, visto que de fato patente a omissão 

quanto a fixação dos honorários para a presente execução.

Assim, de rigor a integração da decisão arbitrando-se-se honorários no 

percentual de 10% do valor da causa.

Permanecendo o restante da decisão na forma em que prolatada. 

Retifique-se as expedições atinentes a citação do executado.

Intime-se.Cumpra-se.

Tangará da Serra, 1 de outubro de 2018

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 13363 Nr: 2377-93.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:17799, João Manoel Júnior - OAB:3284-B/MT, NELSON MANOEL 

JÚNIOR - OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos em correição,

Intime-se o exequente para que apresene memória atualizada da divida, 

deprecando-se a citação do executado.

Outrossim, oportunize-se a manifestação do exequente quanto a 

prescrição intercorrente.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 190947 Nr: 7483-11.2015.811.0055

 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: JOAOZINHO ZENEZOKEMAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME, 

JAIRO WALDOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Avelina Antonia Visitação - 

OAB:14541/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Vistos em correição,

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação do exequente e então 

conclusos para julgamento da impugnção..

Cumpra-sse.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 181632 Nr: 23731-86.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARRELO LESSA & CARDOSO ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - 

ELETROBRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO PEREIRA CARDOSO 

FILHO - OAB:5705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR ESTRUC 

VERBICARIO DOS SANTOS - OAB:RJ 79.650, MARCIA ROCHA ESSER 

CALVACANTI - OAB:RJ 68836

 Vistos em correição,

Ante a ausência de objeção, defiro a substituição dos documentos que 

instruiram a inicial por cópias.

Outrossim, certifique-se o levantametno dos valores atinentes ao 

cumprimento de sentença, oportunizando ao exequente manifestação 

sobre eventual saldo remanescente, devendo em tal hipótese apresentar 

memória atualizada do débito com as devidas amortizações.

Após, conclusos para deliberação

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 54952 Nr: 4535-14.2006.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:3533-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUZA BRITO 

FILHO - OAB:, LIZ REJANE TAZONIERO - OAB:, SERGIO HENRIQUE 

GUARESCHI - OAB:9724-B

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Reitere-se a intimação do patrono do exequente para que proceda a 

atualização do débito para fins de análise do pedido de fl. 333, fixando o 

prazo de 15 dias para a resposta.

Outrossim, diante do resultado negativo da hasta pública do bem móvel 

(fls. 324/326), deverá ainda o exequente, no mesmo prazo, manifestar seu 

interesse na adjudicação do bem penhorado à fl.172, nos termos do art. 

878 do CPC.

Caso demonstre interesse na adjudicação, intime-se a parte executada 

para se manifestar, consoante o disposto no §1º do artigo 876 do Código 

de Processo Civil.

 Inerte o exequente, intime-o pessoalmente para as providências supra, 

sob pena de extinção do feito pelo abandono, nos termos do art. 485, III e 

§1º do CPC.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 252342 Nr: 18669-60.2017.811.0055

 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: VANESSA CORREIA BELAI CRESPIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR LARA REIS, REIS E SAAD 

SOCIEDADE MÉDICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335/MT, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:OAB/MT 5.403, ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLÉGIO 

ALVES - OAB:OAB/MT 5.793, CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA - 

OAB:23.592-O, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16.663, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES 

- OAB:5911-B/MT

 ATA DE AUDIÊNCIA CÍVEL

Audiência de justificação dia 3 de outubro de 2018, às 14:00 horas-MT

Autos nº: 252342

PRESENTES: O Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Vara, os patronos das 

partes, o representante da empresa requerida e a testemunha Roseli 

Martins Eleutério.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência foi colhido o depoimento do 

representante da empresa requerida e da testemunha Roseli Martins 

Eleutério, nos termos Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da 

Justiça. A parte requerida desistiu expressamente da testemunha 

ausente, o que foi homologado.

Encerrada a instrução as partes pugnaram pela apresentação de 

memoriais em prazo sucessivo de 15 dias, devendo a autora apresentar 

seus memoriais, apresentando sucessivamente os memoriais peal 

requerida Lucimar Lara Reis e por fim Reis e Saada Sociedade Média, com 

prazos independentes e sucessivos. .

Após foi prolatada a decisão nos seguintes termos:

“Vistos.

Apresentados os memoriais ou certificado o decurso do prazo voltem-me 

conclusos para prolação de sentença. NADA MAIS, encerrou-se esta 

audiência, sendo que os presentes assinam, sob o ditado do MM. Juiz.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

Advogada da autora

Advogada da requerida

Representante da empresa requerida

Advogados da Empresa requerida.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 202793 Nr: 16936-30.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEKSON BORGES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAR NORTE LESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A/MT

 Vistos em correição,

Certifique-se o decurso do prazo para apresentação de impugnação.

Após, oportunize--se ao exequente a indicação de bens/creditos ou 

diligências necess-aras para garantia e satisfação da execuação e então 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 288875 Nr: 16151-63.2018.811.0055

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAISON HENRIQUE DA SILVA, EDUARDO 

BARBOSA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Vistos,

Laison Henrique da Silva, preso em flagrante por ter, em tese, cometido os 

delitos descritos nos arts. 33, “caput” e 35, “caput”, ambos da Lei nº 

11.343/2006 pediu a revogação de sua segregação, por intermédio de 

advogado.

 Com vista dos autos, o promotor de justiça opinou pelo indeferimento do 

pedido.

 É o relatório. Decido.

 Compulsando os autos verifico que a prisão em flagrante foi convertida 

em preventiva justamente por não ser caso de concessão de liberdade 

provisória, nos termos do art. 310 do CPP.

 Feito tal registro, não vislumbro alteração fática ou jurídica que 

fundamente a revogação da decisão que determinou a medida privativa de 

liberdade.

 Diante disso, em consonância com o “parquet”, reitero as razões da 

decisão que decretou a segregação preventiva e indefiro o pedido de 

revogação da prisão preventiva.

Ciência ao MPE e à Defesa.

 Com a distribuiçao da ação penal, arquive-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 204261 Nr: 18155-78.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO FELISMINO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVRADA APARECIDA GAETE 

- OAB:15117

 Vistos,

Acolho a manifestação do Ministério Público de fl. 78 e determino a 

intimação do causídico para, no prazo de 05 dias, apresentar comprovante 

do endereço atualizado do reeducando.

Com a juntada, vista ao MPE.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 224639 Nr: 13970-60.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIMIRO BORDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Certifico que o recurso de apelação interposto pela defesa do réu 

CASSIMIRO BORDON, de fls. 284/233, é tempestivo, bem como a 

interposição do recurso de apelação apresentada pelo representante do 

Ministério Público Estadual, de fls 234

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 287642 Nr: 15323-67.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS HENRIK ZUFFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18570-B/MT

 Vistos,

 Em consonância com os preceitos processuais da Lei 11.343/2006 e, 

entendendo que estão preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, 

recebo a Denúncia e designo a audiência de instrução, interrogatório e 

julgamento para o dia 22/10/2018, às 13h 15min.

Nos termos do art. 56 da Lei de Drogas, determino a citação e intimação do 

acusado.

Atente-se a secretaria para a necessidade de intimação das testemunhas 

arroladas na inicial e as apontadas na peça defensiva.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 274275 Nr: 4454-45.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA LACERDA DOS SANTOS, RICHARD 

LOPES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Intimação do patrono do Réu(s): Richard Lopes de Araújo acerca da 

expedição de carta precatória para a comarca de Cuiabá-MT, a fim de 

citá-lo, intimá-lo e interrogá-lo naquela comarca.

Ingrid Balconi

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 288786 Nr: 16106-59.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.MONTE AZUL PAULISTA-SP, JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO MATTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE KEIKO ITO - 

OAB:OAB/349.254

 Autos nº: 16106-59.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 288786.

 Vistos.

1) DESIGNO audiência para o dia 14 de novembro de 2018, às 14h10min, 

com a finalidade de oferecer ao réu Carlos Eduardo Matta de Oliveira, as 

condições ofertadas pelo Ministério Público correspondente ao benefício 

da suspensão condicional do processo.

2) INTIME-SE o réu no endereço declinado nos autos para 

comparecimento, devidamente acompanhado de advogado e CITE-SE para, 

caso não compareça à audiência e/ou não aceite a proposta de 

suspensão condicional do processo, deverá apresentar resposta escrita 

à acusação, no prazo de dez (10) dias, a contar da audiência ora 

designada, por intermédio de advogado ou Defensor Público, ocasião em 

que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que for pertinente à sua 
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defesa, apresentar documentos e especificar as provas que pretende 

produzir, inclusive, indicando e qualificando eventual rol de testemunhas.

3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

4) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando acerca da designação da 

solenidade.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 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

 Cod. Proc.: 290026 Nr: 17056-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.COTRIGUAÇU-MT, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULOGIO VILLAR PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16-173/MT

 Autos nº: 17056-68.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 290026.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 14 de novembro de 2018, às 14h40min, para oitiva da 

vítima Antonia Ilma Matias, 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.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 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

 Cod. Proc.: 288530 Nr: 5910-74.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.COLNIZA-MT, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcinei Miranda Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:20617/B

 Autos nº: 5910-74.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 288530.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 14 de novembro de 2018, às 16h20min, para oitiva da 

testemunha Eder Carlos de Oliveira, que deverá ser INTIMADA a 

comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 1.1) Tratando-se a testemunha de servidor público, COMUNIQUE-SE ao 

chefe da repartição a que servir, na forma do art. 221, § 1º, do CPP.

 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. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 02 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 288276 Nr: 15740-20.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.JUINA-MT, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO LUIZ BARBON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 Autos nº: 15740-20.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 288276.

 Vistos.

 1) DESIGNO audiência de interrogatório do réu Reginaldo Luiz Barbon 

para o dia 14 de novembro de 2018, às 15h40min, devendo o mesmo ser 

INTIMADO a comparecer, devidamente acompanhado de advogado, sob 

pena de revelia.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando acerca da designação 

da data para a realização da audiência de interrogatório.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 02 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 288470 Nr: 15895-23.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT, MINISTERIO PUBLICO 

ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPEDES GREGORIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Gonçalves - OAB:2.933

 Autos nº: 15895-23.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 288470.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 14 de novembro de 2018, às 17h10min, para oitiva da 

testemunha PM Gilmar Dias Santos, que deverá ser INTIMADA para 

comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 1.1) Tratando-se a testemunha de servidor público, COMUNIQUE-SE ao 

chefe da repartição a que servir, na forma do art. 221, § 1º, do CPP.

 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. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 02 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 289231 Nr: 16395-89.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.JUINA-MT, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO BRITO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT

 Autos nº: 16395-89.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 289231.

 Vistos.

 1) DESIGNO audiência de interrogatório do réu Osvaldo Brito de Souza 

para o dia 14 de novembro de 2018, às 15h30min, devendo o mesmo ser 

INTIMADO a comparecer, devidamente acompanhado de advogado, sob 
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pena de revelia.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando acerca da designação 

da data para a realização da audiência de interrogatório.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 02 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002225-95.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO DECANINI NETO (ADVOGADO(A))

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JULIO CEZAR BRUM DE MATTOS (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO DECANINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARTICULAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS 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 03/12/2018, às 17h15min, 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: 1002228-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA (ADVOGADO(A))

TEMPER ROSA INDUSTRIA DE VIDROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO CADETE BENTO (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 04/12/2018, às 13h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002229-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA (ADVOGADO(A))

SELMA GONCALVES DE JESUS (REQUERENTE)

KAMILLA PALU SASSAKI (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 04/12/2018, às 14h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002235-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA CRISTINA SOMENZARI DA SILVA (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 04/12/2018, às 14h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002253-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HERRIQUE DE SOUZA MENDONCA (ADVOGADO(A))

ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE BARBOSA QUINTANILHA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 06/12/2018, às 09h15min, 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: 1000247-20.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WARISTON DE SALES NASCIMENTO (REQUERENTE)

LUCAS VIEIRA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI SOARES FERREIRA 87143348104 (REQUERIDO)

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF (ADVOGADO(A))

MARIA SOARES FERREIRA 61639460144 (REQUERIDO)

SIDNEI SOARES FERREIRA (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000247-20.2017.8.11.0055 Autor (a): Wariston de Sales 

Nascimento Ré (u): Sidinei Soares Ferreira SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: 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). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Em síntese, o autor alega que o réu não repassou todos os valores 

oriundos de uma parceria comercial realizada entre as partes (a saber: 

venda de ingressos para a festa “Love Fantasy” mediante pagamento de 

comissão no importe de 5%), razão pela qual pleiteia a indenização por 

danos materiais no importe de R$ 6.980,00 (seis mil novecentos e oitenta 

reais). Bem como pleiteia reparação por danos morais e indenização 

material pela contratação de advogado. Esclarece o autor que os valores 

citados referem-se a venda de 153 ingressos, para tanto junta aos autos 

declaração da empresa emissora dos ingressos (cf. ID n. 7952027), 

notificação extrajudicial (cf. ID n. 7952306) e cópia dos ingressos 

vendidos pelo réu (cf. ID n. 7951814). O réu, em resposta aos termos da 

inicial, controverte os fatos narrados pelo autor, salienta que inexistem 

valores pendentes de pagamento, uma vez que – de acordo com seu 

controle interno – o valor arrecadado foi integralmente repassado ao 

autor. Alternativamente, informa que só há cópia de 132 ingressos 

vendidos, razão pela qual o montante indenizatório deve respeitar este 

teto. Ademais, pugna pela inexistência de danos morais e impossibilidade 

de fixação de honorários advocatícios no procedimento sumaríssimo. 

Diante dos fatos narrados e das provas colacionadas aos autos, 

verifica-se que o pedido do autor é parcialmente procedente. Explico: A 

relação comercial entre as partes é incontroversa, havendo discussão 

apenas sobre o montante de ingressos vendidos e, consequentemente, o 

montante a ser repassado ao autor com desconto do percentual da 

comissão devido ao réu. Nesse diapasão, após detida análise da cópia 

dos bilhetes vendidos pelo réu (cf. ID n. 7951814), verifica-se que estes 

foram emitidos pela máquina de emissão de bilhetes posta a disposição do 

réu, motivo pela qual as alegações do autor se mostram verossímeis, 

sendo justo e equânime considerar como vendidos os bilhetes referidos 
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no movimento supramencionado (salvo dois que estão ilegíveis). Assim, é 

possível verificar que o autor faz prova da venda de 130 ingressos, que 

perfazem o montante de R$ 10.010,00 (dez mil e dez reais), conforme o 

valor estampado em cada um daqueles. Portanto, descontado o percentual 

da comissão devida ao réu, resta incontroverso que este deveria ter 

realizado o repasse de R$ 9.509,50 (nove mil quinhentos e nove reais e 

cinquenta centavos) para o autor. E, considerando que o réu já efetuou o 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tem-se que a quantia a ser 

repassada ao autor, a título de danos materiais, é de R$ 4.509,50 (quatro 

mil quinhentos e nove reais e cinquenta centavos), devidamente atualizado 

monetariamente, na forma do art. 186 c/c art. 927 do Código Civil. No 

tocante aos danos morais pleiteados, entendo esses inexistentes no 

presente caso. Isso porque considerando os fatos que narra o autor 

percebe-se, de pronto, que a situação descrita não passa de um mero 

dissabor, um aborrecimento cotidiano decorrente de um inadimplemento 

contratual – que não implica em danos de ordem moral, tampouco gera 

dever de indenizar. Nesse sentido é o entendimento o Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: [...] 9. O simples inadimplemento contratual não é capaz, 

por si só, de gerar dano moral indenizável, devendo haver consequências 

fáticas que repercutam na esfera de dignidade da vítima, o que não se 

constatou no caso concreto. 10. Recursos especiais parcialmente 

conhecidos e não providos. (REsp 1536354/DF, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

20/06/2016) [...] 3. O simples inadimplemento contratual não gera, em 

regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, 

envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, 

sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável. No 

caso em exame, não se vislumbra nenhuma excepcionalidade apta a 

tornar justificável essa reparação. "Não cabe indenização por dano moral 

quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem 

humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor" (REsp 

1.329.189/RN, Rel.Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 13/11/2012, DJe 21/11/2012). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no AREsp 844.643/PB, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, 

julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016) Ademais, não há prova nos 

autos, mesmo que indiciária, de que tenha havido qualquer situação que 

ultrapasse o limite dos incômodos normais da vida em sociedade. Explico, 

não há menção a tratamento desonroso por parte do réu, não houve lesão 

a honra objetiva do autor, do mesmo modo é inexistente afronta a honra 

subjetiva, não se encontra demonstrada qualquer situação que possa ter 

subjugado algum dos direitos da personalidade do autor, como dito. Assim, 

por mais que a situação narrada na inicial tenha causado incomodo ao 

autor, tal situação jamais não ultrapassou o que a doutrina e jurisprudência 

convencionaram chamar de “mero aborrecimento”, situação inapta a gerar 

dever de reparar. Neste sentido colhe-se julgado do E. Tribunal de Justiça 

do Estado do Mato Grosso, in verbis: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS JULGADA 

PARCIALMENTE PROCEDENTE - TESE DE CONFIGURAÇÃO DO DANO 

MORAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. 

Meros dissabores e aborrecimentos corriqueiros decorrentes de uma 

relação contratual conturbada não ensejam necessariamente o dever de 

indenizar. No caso dos autos, a situação não ultrapassa meros incômodos 

inerentes à vida cotidiana sendo incabível o dever reparatório no que 

tange a esfera pessoal. (Ap 16704/2009, DR. CIRIO MIOTTO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2009, Publicado no DJE 03/07/2009) 

(grifo inexistente no original). Por fim, entendo improcedente o pleito de 

indenização por danos materiais com lastro em contrato de honorários 

contratuais, uma vez que é vedada a fixação de honorários advocatícios 

nessa fase processual no âmbito dos Juizados Especiais (cf. art. 55 da 

Lei n. 9.099/95). Assim, se houvesse fixação de honorários na forma de 

condenação por danos materiais haveria transmudação indevida da 

natureza jurídica do instituto e consequentemente violação do citado 

dispositivo legal. De mais a mais, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso entende que as despesas com honorários advocatícios não 

caracteriza dano patrimonial indenização, vejamos: APELAÇÃO - AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RELIGAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

OUTRO ENDEREÇO - DEMORA EXCESSIVA - DANOS MATERIAIS - 

DESPESAS COM ADVOGADO - RESTITUIÇÃO DESCABIDA - LUCROS 

CESSANTES - NÃO COMPROVAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO - DANO MORAL - DEVER DE INDENIZAR - VALOR - 

RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO 

NÃO PROVIDO. As despesas com honorários advocatícios contratuais 

não caracterizam dano patrimonial indenizável pela parte contrária. Os 

lucros cessantes só são devidos mediante a comprovação cabal de 

efetivo prejuízo oriundo do não cumprimento da obrigação. Mantém-se o 

valor indenizatório quando está em conformidade com as peculiaridades 

do caso concreto, os critérios do artigo 944 do CC, a jurisprudência e os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (Ap 161916/2016, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 07/12/2016, Publicado no DJE 12/12/2016) Por fim, é importante 

mencionar que a contratação de advogados para propositura de ações no 

valor de alçada dos Juizados Especiais é uma faculdade, não podendo 

esse ônus ser direcionado ao réu sob o argumento de se tratar de um 

dano material correlato à tutela do bem da vida pretendido. 3. 

DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO 

contido na inicial, condenando-se o réu a pagar ao autor o valor de R$ 

4.509,50 (quatro mil quinhentos e nove reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de juros de mora (simples), a base de 1% (um por cento) ao 

mês da citação do réu e correção monetária pelo INPC a incidir de 

15.11.2015 (data da prestação de contas entre as partes). Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 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, 02 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000404-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

JULIE GRASIELLY PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000404-56.2018.8.11.0055 Autor (a): Julie Grasielly Pereira de 

Almeida Ré: Anhanguera Educacional Participações S/A PROJETO DE 

SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. A parte exequente levantou os valores depositados nos 

autos (cf. ID n. 13856572). Assim, havendo comprovação da satisfação 

da obrigação, intimação do exequente e inexistindo requerimentos deste, 

nos termos do despacho retro, necessário é a extinção do presente feito. 

5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação pela parte executada, 

opino por julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com 

fulcro no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 02 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. 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, 02 de outubro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-83.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO (ADVOGADO(A))

TIAGO STURM DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000107-83.2017.8.11.0055 Autor (a): Tiago Sturm da Rocha Ré: 

Energisa S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte exequente levantou os valores 

depositados nos autos (cf. ID n. 14344792). Assim, havendo 

comprovação da satisfação da obrigação, intimação do exequente e 

inexistindo requerimentos deste, nos termos do despacho retro, 

necessário é a extinção do presente feito. 5. Ex positis, diante da 

satisfação da obrigação pela parte executada, opino por julgar extinto o 

processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, 

do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do 
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magistrado. Tangará da Serra/MT, 02 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. 

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, 02 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011159-59.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ ROSSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MOISES MACHADO DIAS JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Autos n. 8011159-59.2014.8.11.0055 Autor (a): Mario Sérgio dos Santos 

Ré (u): Energisa S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte exequente levantou os 

valores depositados nos autos (cf. ID n. 14089162). Assim, havendo 

comprovação da satisfação da obrigação, intimação do exequente e 

inexistindo requerimentos deste, nos termos do despacho retro, 

necessário é a extinção do presente feito. 5. Ex positis, diante da 

satisfação da obrigação pela parte executada, opino por julgar extinto o 

processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, 

do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 02 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. 

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, 02 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001112-43.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

TAIRO DOMINGOS DARTORA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 100112-43.2017.8.11.0055 Autor (a): Reinaldo Pereira de Souza 

Ré (u): Gol Linhas Aéreas S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte 

exequente levantou os valores depositados nos autos (cf. ID n. 

14086930). Assim, havendo comprovação da satisfação da obrigação, 

intimação do exequente e inexistindo requerimentos deste, nos termos do 

despacho retro, necessário é a extinção do presente feito. 5. Ex positis, 

diante da satisfação da obrigação pela parte executada, opino por julgar 

extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 

924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à análise 

do magistrado. Tangará da Serra/MT, 02 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. 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, 02 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-07.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DETOFFOL (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

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

 

Autos n. 1000319-07.2017.8.11.0055 Autor (a): Marcos Antonio Detoffol 

Ré (u): Sky Brasil Serviços Ltda. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte 

exequente levantou os valores depositados nos autos (cf. ID n. 

13616856). Assim, havendo comprovação da satisfação da obrigação, 

intimação do exequente e inexistindo requerimentos deste, nos termos do 

despacho retro, necessário é a extinção do presente feito. 5. Ex positis, 

diante da satisfação da obrigação pela parte executada, opino por julgar 

extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 

924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à análise 

do magistrado. Tangará da Serra/MT, 02 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. 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, 02 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001110-73.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TAIRO DOMINGOS DARTORA (ADVOGADO(A))

IVANI ALMORONE AZEVEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001110-73.2017.8.11.0055 Autor (a): Ivani Almorone Azevedo 

Ré (u): Gol Linhas Aéreas S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte 

exequente levantou os valores depositados nos autos (cf. ID n. 14087107 

e 14087815). Assim, havendo comprovação da satisfação da obrigação, 

intimação do exequente e inexistindo requerimentos deste, nos termos do 

despacho retro, necessário é a extinção do presente feito. 5. Ex positis, 

diante da satisfação da obrigação pela parte executada, opino por julgar 

extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 

924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à análise 

do magistrado. Tangará da Serra/MT, 02 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. 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, 02 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001337-63.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CARLOS HENRIQUE RIBEIRO MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001337-63.2017.8.11.0055 Autor (a): Carlos Henrique Ribeiro 

Martins Ré (u): Embratel TVSAT Telecomunicações S/A. PROJETO DE 

SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. A parte exequente levantou os valores depositados nos 

autos (cf. ID n. 13617522). Assim, havendo comprovação da satisfação 
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da obrigação, intimação do exequente e inexistindo requerimentos deste, 

nos termos do despacho retro, necessário é a extinção do presente feito. 

5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação pela parte executada, 

opino por julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com 

fulcro no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 02 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. 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, 02 de outubro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001010-21.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL APARECIDO BERNARDO FERREIRA (REQUERENTE)

ELIAS HORACIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Indefiro o pedido de dilação de prazo do ID 15657216 com 

fundamento nas mesmas razões já consignadas na decisão do Id 

14735188. Intime-se o executado para, no prazo de 5 dias, juntar aos 

autos documento apto a comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, 

sob pena de majoração da multa aplicada. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos. 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: 1001404-91.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MARTINS (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (ADVOGADO(A))

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKE PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido de cumprimento de sentença, 

necessário que seja apresentado demonstrativo discriminado e atualizado 

do valor executado (art. 524, do CPC). Assim, INTIME-SE o exequente 

para, no prazo de 10 dias, cumprir com as providências cabíveis, sob 

pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 02 de outubro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000229-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI (ADVOGADO(A))

RONICLEI BATISTA DE MORAIS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JENUARIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 15671479, devendo a parte autora, no prazo 

de 10 dias, informar o endereço atualizado do executado, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 02 

de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001259-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSAINEZ LIMA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 01 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010482-24.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL HIGINO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

ELAINE JOSEFA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLI NUNES VIEIRA (EXECUTADO)

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 01 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010750-49.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA ROSA CALIXTO (EXEQUENTE)

RODRIGO NUSS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA 

(EXECUTADO)

 

Vistos. Analisando os autos, verifica-se que o despacho do ID 12745489 

determinou a intimação do reclamado para cumprimento da obrigação de 

fazer, assinalando o prazo de 05 dias, aplicando multa em caso de 

descumprimento. No ID 14059163 o executado comprovou o cumprimento 

da obrigação de fazer constante no pagamento da indenização por danos 

morais, juntando cópia do diploma confeccionado. Requereu, ainda, 

informação quanto ao endereço para encaminhamento do diploma. No ID 

14143888 a reclamante além de requerer o levantamento do valor 

depositado nos autos, informou o seu endereço atualizado. Com a 

informação do endereço, determinou-se a intimação do reclamado para 

cumprimento da obrigação (ID 14728408). No ID 15203210 o reclamante 

comprovou o cumprimento da obrigação, conforme AR recebido pela 

própria reclamante. Em seguida, o reclamante requereu a execução das 

astreintes, sob a alegação de que a reclamada teria cumprido a obrigação 

40 dias após o prazo estabelecido (ID 15204058). Sopesando todas as 

informações dos autos, com as próprias alegações do reclamante, 

verifica-se que não merece acolhimento o pedido do Id 15204058. 

Constata-se em suas próprias alegações, bem como pelos documentos 

juntados aos autos, que o reclamado foi intimado para o cumprimento da 

obrigação no dia 26/08/2018 – prazo de 05 dias, procedendo com o 

cumprimento no dia 28/08/2018 (AR – Id 15203210) , ou seja, dois dias 

após a intimação e não 40 dias conforme noticiado pelo reclamante. 

Deve-se levar em consideração que o prazo para cumprimento da 

obrigação passou a fluir após a intimação da petição que informou o 

endereço atualizado da reclamante e conforme noticiado pelo reclamado 

no seu pedido do ID 14059763, embora já tivesse confeccionado a 

expedição do diploma (ID 14059163), somente não encaminhou para o 

endereço existente em seus cadastros, tendo em vista que estes se 

encontravam desatualizados e caso a correspondência fosse 

encaminhada para endereço equivocado, poderia sofrer risco de extravio, 

causando prejuízos a reclamante. Assim, tendo em vista que o executado 

procedeu com o cumprimento da obrigação no prazo assinalado, com a 

devida comprovação nos autos ID 15203210, indevida a execução da 

multa conforme requerido. Intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 5 dias. Decorrido o prazo, sem manifestação, conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 01 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000567-70.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO JORGE SILVEIRA LEITE (ADVOGADO(A))

CLEBER ALVARENGA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

O. J. BOMBAS INJETORAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Vistos. Para análise do pedido do Id 15422465 se faz necessário que o 
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exequente informe a instituição financiadora do veículo descrito no Id 

13962335. Assim, intime-se para manifestação, no prazo de 10 dias, sob 

pena de extinção sem resolução do mérito. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberações. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 28 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000268-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MARQUES ANDRADE (ADVOGADO(A))

MIRIAM TOMAZ DE ABREU (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (RÉU)

 

Intimo a parte Autora, por meio de seu procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para o dia 05 de Novembro de 2018, ás 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002258-85.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

THIAGO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 10/12/2018 Hora: 13:30.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002257-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 06/12/2018 Hora: 10:15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002254-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO SOUZA MEDEIROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 06/12/2018 Hora: 09:30.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002252-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

A. ESCODELER - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILDA MARCIA DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 06/12/2018 Hora: 09:00.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002238-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA BARBOSA (ADVOGADO(A))

LERIVAN ALVES BARBOSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAILTON COSTA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, apresentar 

demonstrativo do débito remanescente, devendo, para tanto, ser excluído 

o valor referente aos honorários de sucumbência, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra, 03 de 

Outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002239-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA BARBOSA (ADVOGADO(A))

LERIVAN ALVES BARBOSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, apresentar 

demonstrativo do débito remanescente, devendo, para tanto, ser excluído 

o valor referente aos honorários de sucumbência, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra, 03 de 

Outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002241-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional do Seguro Social -INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, a competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública contempla o processo, conciliação 

e julgamento de causas de interesse dos Estados, Distrito Federal, 

Territórios e Municípios, até o valor de 60 salários mínimos. Como 

consequência, este Juizado Especial não detém competência para 

cumprimento de cartas precatórias em que o INSS (autarquia federal), no 

processo de origem, figure no polo passivo. Assim sendo, determino a 

devolução da presente carta precatória ao Juízo de origem, para que 

providencie sua regular distribuição junto à 4ª Vara Cível desta Comarca, 

para o devido cumprimento. Promovam-se as baixas necessárias. 

Comunique-se ao Juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 03 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001831-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA (ADVOGADO(A))

JULIANE FATIMA DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

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: 1000130-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

Nelson Alexandre Moreira Nunes (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO YABAR SANCHEZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

CARLA DENES CECONELLO LEITE (ADVOGADO(A))

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender por direito, no prazo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000433-43.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME HENRIQUE RIBEIRO MARCHIOLLI (REQUERIDO)

 

Vistos. Tratando-se de ação de conhecimento, incabível qualquer 
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constrição em desfavor do reclamado antes do julgamento da ação e 

iniciada a fase de cumprimento de sentença. Assim, indefiro o pedido do Id 

15698301. INTIME-SE o reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 03 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001054-40.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE ARAUJO ESTEVES (REQUERENTE)

LEANDRO GOMES DALLAZEM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender por direito, no prazo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011705-46.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DENISE FERREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

ALEXANDRE FRAGA COSTA (ADVOGADO(A))

AQUALIFE COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender por direito, no prazo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000092-17.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA DA SILVA DARTORA (REQUERENTE)

TAIRO DOMINGOS DARTORA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender por direito, no prazo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-79.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

alisson de azevedo (ADVOGADO(A))

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR (ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES (REQUERENTE)

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender por direito, no prazo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LIRIA FERNANDES (ADVOGADO(A))

TATIANE RODRIGUES BRASIL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender por direito, no prazo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000423-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

THALISSON BRENO PEREIRA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender por direito, no prazo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

CLEBSON GONCALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender por direito, no prazo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001319-42.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA (ADVOGADO(A))

DEBORA ELMERS NORONHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

RODRIGO NUSS (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender por direito, no prazo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002230-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLENE LOPES SALES (REQUERENTE)

ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

VISTOS. A inicial precisa ser emendada. A reclamante ingressou com a 

presente ação de obrigação de fazer, consistente em compelir os 

reclamados a custearem sessões de oxigenioterapia hiperbárica. No 

entanto, não juntou aos autos o comprovante de regulação. A fim de 

analisar o efetivo interesse processual, e conforme recomendação 

constante do art. 1º, § 1º, do Provimento nº 02/2015-CGJ (com base no 

Enunciado nº 3 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ), determino que o 

reclamante junte aos autos documento que comprove a regulação, no 

SISREG, do procedimento cirúrgico ou o pedido para fornecimento do 

medicamento, ou documento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 3 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001452-84.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

FLAVIO MOREIRA GOMES (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender por direito, no prazo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010691-61.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ABRAO DURAES DE BRITO (REQUERENTE)

ELIAS HORACIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ALANDER DE SOUZA DA SIILVA (REQUERIDO)

RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

TRANS JRP TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

INGRID FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender por direito, no prazo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001574-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA DA SILVA (REQUERENTE)

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender por direito, no prazo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001455-05.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BRUNO PEREIRA TORRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (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: 1002260-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HERRIQUE DE SOUZA MENDONCA (ADVOGADO(A))

ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 10/12/2018 Hora: 14:00.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-76.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

MARIA DAS DORES OLIVEIRA SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

VISTOS. INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante 

de depósito do ID 15694254 no prazo de 5 dias. Caso seja solicitado o 

levantamento, DEFIRO o pedido. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o 

postulante possui poderes na procuração outorgada, se for o caso, para 

levantamento de valores. Em caso positivo, antes da expedição do alvará, 

nos termos do art. 1º do Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria 

Nacional da Justiça, intime-se a parte contrária a fim de que, no prazo 

legal, se manifeste apresentando eventual impugnação ou recurso. Caso 

não haja manifestação, a Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) 

dias úteis após o esgotamento do prazo para eventual impugnação ou 

recurso, para só então expedir o alvará de levantamento. Com o 

levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os 

autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Caso não haja 

manifestação, AO ARQUIVO. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

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: 1002028-43.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK (ADVOGADO(A))

JOSE JONAS SGUAREZI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

VISTOS. Considerando o teor da certidão de id 15697838, defiro o pedido 

de redesignação de audiência preliminar. Providencie-se novo 

agendamento de Audiência de Conciliação, bem como a citação e 

intimações pertinentes. Sem prejuízo, certifique-se o decurso de prazo 

para apresentação de Contestação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. 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: 1001023-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI (ADVOGADO(A))

WILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação e da Impugnação à 

Contestação. Nos termos do Art. 21, § 1º da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 

12 abril de 2018, INTIMO o Advogado MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI, 

OAB/MT 16.943-A para regularizar a sua habilitação nos autos, no prazo 

legal, sob pena de não conhecimento dos atos praticados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002028-43.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK (ADVOGADO(A))

JOSE JONAS SGUAREZI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Diante do pedido de redesignação da data de audiência formulado no ID: 

15697838, INTIMO a parte AUTORA por meio de seus procuradores da 

nova data de audiência marcada para 14 de Novembro de 2018 ás 08:00.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002262-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

MILENA BEZERRA LOBO (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 

8.437/92, notifique-se o representante judicial do reclamado, a fim de que, 

no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifeste acerca do conteúdo 

da petição inicial. Com ou sem manifestação do reclamado, certifique-se e 

tornem conclusos para análise do pedido de tutela de urgência. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. 

Tangará da Serra-MT, 3 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000725-28.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELISANDRA LEMES ELIZEU FROEHLICH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

HITLER SANSAO SOBRINHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 

1000725-28.2017.8.11.0055. REQUERENTE: ELISANDRA LEMES ELIZEU 

FROEHLICH REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A, COMPACTA COMERCIAL 

LTDA Vistos. Intime-se a reclamante para, no prazo de 10 dias, manifestar 
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se possui interesse na audiência de conciliação, conforme pedido do ID 

15703427. Havendo concordância, designe-se data para realização do 

ato. Manifestando desinteresse ou decorrido o prazo, sem manifestação, 

cumpra-se o despacho do ID 14124884. Cumpra-se. TANGARÁ DA 

SERRA, 3 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ELIZAMAR PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Referido procedimento, previsto 

no Provimento nº 68/2018-CNJ, somente deverá ser dispensado pela 

Secretaria na hipótese de existir manifestação expressa do devedor 

concordando com o pedido de levantamento dos valores e pela expedição 

do alvará, caso em que o alvará poderá ser imediatamente expedido. Com 

o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os 

autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 28 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-07.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CAVALCANTE (REQUERENTE)

MATHEUS GHISI (ADVOGADO(A))

CRISTIANE SATTLER GHISI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Referido procedimento, previsto 

no Provimento nº 68/2018-CNJ, somente deverá ser dispensado pela 

Secretaria na hipótese de existir manifestação expressa do devedor 

concordando com o pedido de levantamento dos valores e pela expedição 

do alvará, caso em que o alvará poderá ser imediatamente expedido. Com 

o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os 

autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 01 de outubro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011544-70.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NAILTON ELIAS DA SILVA (REQUERENTE)

ELIAS HORACIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA (REQUERIDO)

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARINHO ANTONIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIO NEY BALCONI (TERCEIRO INTERESSADO)

GILSON MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico que o postulante não possui poderes na procuração outorgada 

para levantamento de valores. INTIMO o Reclamante para requerer o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010231-06.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMILSON ARIABO QUEZO (REQUERENTE)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado no ID 

15305381. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui 

poderes na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de 

valores. Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do 

art. 1º do Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, 

intime-se a parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste 

apresentando eventual impugnação ou recurso. Caso não haja 

manifestação, a Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para 

só então expedir o alvará de levantamento. Para análise da existência de 

saldo remanescente requerido no ID 15349551, deverá o exequente, no 

prazo de 10 dias, cumprir com a determinação do ID 14855296, sob pena 

de se considerar cumprida a obrigação e consequente extinção por 

satisfação. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 19 

de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002152-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DANTAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Para a concessão da liminar pretendida, necessária a análise da 

presença dos requisitos próprios da antecipação da tutela final 

perseguida, nos termos do art.300, do Código de Processo Civil. 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 o teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Como consequência, deve estar demonstrada a 

necessidade da concessão da tutela de urgência antecipada, bem como 

que, caso seja a tutela concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, 

isto é, seria ineficaz. Em juízo de rasa cognição, não visualizo a presença 

dos requisitos para concessão da tutela de urgência. O reclamante 

informa na inicial que os débitos tributários dos imóveis descritos na inicial 

referentes aos anos de 2005 a 2012 estão prescritos, devendo, por isso, 

a reclamada proceder o desmembramento das CDA’s nº 0015956/2014 e 

0016524/2014 para que o reclamante firme adesão ao programa PERT. Da 

análise dos documentos anexados aos autos e em juízo de cognição 

sumária não é possível vislumbrar de plano a inexigibilidade dos débitos 

informados na inicial, uma vez que é impossível vislumbrar nesta se 

efetivamente os créditos tributários foram alcançados pela prescrição. 

Essa impossibilidade decorre especialmente pelo fato de que não há como 

concluir qual a data exata em que os créditos em questão foram 

efetivamente constituídos. Essa informação é de fundamental importância, 

tendo em vista que, nos termos do art. 173 do CTN, o prazo prescricional 

flui a partir da constituição definitiva do crédito. O IPTU é tributo que se 

sujeita ao lançamento de ofício e, na esteira da jurisprudência consolidada 

(inclusive perante o STJ), o prazo prescricional só tem início com a 

notificação do sujeito passivo; não há nos autos, porém, elementos que 
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indiquem a data em que o requerente foi notificado do lançamento do 

tributo em debate. AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL QUE DEMONSTROU TODOS OS 

REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. 

TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO DO TRIBUTO. 1. O 

recurso especial do contribuinte reuniu todas as condições de 

admissibilidade, demonstrando claramente o motivo da irresignação 

recursal e a existência de diferentes entendimentos jurisprudenciais sobre 

o tema. 2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, “nos 

tributos sujeitos a lançamento de ofício, como no caso de IPVA e IPTU, a 

constituição do crédito tributário perfectibiliza-se com a notificação do 

sujeito passivo, iniciando-se, a partir dai, o prazo prescricional quinquenal 

para a cobrança de débito tributário, nos termos do art. 174 do CTN” 

(AgRg no Ag 1.399.575/RJ, Min, Humberto Martins, 2ª T. Dje de 

04/11/2011). (STJ. 1ª Turma. Ag Rg no REsp 1325143-MG. Rel. Min. Sérgio 

Kukina. j. 02.04.2013) Não havendo elementos seguros para se verificar 

quando ocorreu a constituição do crédito, não há, consequentemente, 

como aferir quando se iniciou o prazo prescricional que o reclamante 

afirma já ter se esvaído. Da mesma forma, não há como saber, pelos 

elementos até agora produzidos, se após a constituição do crédito a 

prescrição foi ou não interrompida por alguma das causas descritas no 

artigo 174 do CTN. No caso em tela, o reclamado demonstra, por meio da 

manifestação de Id 15610065, que todos os débitos em discussão foram 

constituídos e estão sendo objeto de procedimento de cobrança judicial, 

tendo apresentado inclusive os números dos processos de execução 

fiscal. Há, assim, uma alta probabilidade de que a prescrição tenha sido 

interrompida antes de ultimada. Assim, considerando a ausência de 

comprovação da ocorrência da prescrição, em juízo de cognição sumária 

não é possível vislumbrar a probabilidade de êxito na demanda, essencial 

para o deferimento da tutela de urgência. Com estas razões, ausentes os 

requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência almejada. 

Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra-MT, 3 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002236-27.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

AMANDA LOIOLA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE 

MEDIDA DE URGÊNCIA consistente em determinar que a reclamada 

proceda a imediata entrega do veículo descrito na inicial, ao argumento 

que há mais de três meses acionou o seguro e até a presente data não foi 

realizado o conserto do seu veículo. DECIDO. Do disposto no art. 300 do 

Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à 

concessão da medida almejada pela reclamante, o pedido, a demonstração 

da probabilidade de êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não 

obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de 

reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese possível o deferimento do pleito. A plausibilidade jurídica do 

pedido se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou 

seja, é a analise feita em sede de confronto entre o caso em questão com 

teor da norma violada, ou passível de violação. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. O tempo pode 

provocar danos e a medida de urgência serve para evitá-los. No caso 

vertente, a plausibilidade jurídica do pedido está plenamente 

consubstanciada, uma vez que há prova segura da contratação, de que a 

reclamada se obrigou a entregar o veículo reparado e que a entrega 

extrapolou o prazo de 30 dias, consoante determina o art. 50, §1º da 

Resolução 117/04 do Conselho Nacional de Seguros Privados. O negócio 

jurídico mencionado na inicial, assim como a obrigação assumida pela 

reclamada resta inequívoca na apólice juntada no Id 15669287. Partindo 

dessa premissa, necessário agora verificar se há elementos para 

responsabilização do fornecedor do serviço, o que seria suficiente para o 

deferimento da pretensão da reclamante. Da análise das alegações 

expostas na inicial, em confronto com a prova até aqui produzida, está 

evidente, em juízo de rasa cognição, que a reclamante contratou o seguro 

oferecido pela empresa reclamada (Id 15669287), que houve o sinistro ( Id 

15669285) e que até a propositura desta ação o veículo da reclamante 

não foi reparado (Id 15669573). Em juízo de cognição superficial, porém 

em segura conclusão, é possível inferir que ocorreu vício na prestação do 

serviço da reclamada, porquanto não cumpriu o pactuado de entregar o 

veículo reparado até trinta dias após a entrega deste para o conserto. Por 

esse aspecto, considerando que não houve a prestação do serviço 

conforme contratado, evidencia-se verdadeiro inadimplemento por parte 

do fornecedor, uma vez que não foi observado pela reclamada o prévio 

ajuste entre as partes, daí derivando, ao que tudo indica, importante 

desequilíbrio contratual. Constatado vício na prestação do serviço, o CDC 

abre ao consumidor a faculdade de pleitear a reexecução dos serviços, 

consoante estabelece o art. 19: O fornecedor de serviços responde pelos 

vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes 

diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade 

com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, 

podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha “; (...)”. O 

periculum in mora evidencia-se pelo fato de que a reclamante já está há 

muito tempo sem poder usufruir do veículo, apesar de já ter adimplido 

integralmente com sua contraprestação, fato que está lhe acarretando, 

claramente, prejuízos irreparáveis. Como consequência, necessário o 

deferimento da liminar de forma inaudita altera parte, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

Ademais, cumpre ressaltar que a medida liminar cautelar está calcada no 

juízo da probabilidade e não no juízo da certeza, o que autoriza a sua 

concessão inaudita altera parte. Por fim, não há qualquer perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que poderá ser a presente decisão 

revista a qualquer tempo, sem que haja qualquer prejuízo à reclamada. 

Destarte, DEFIRO a medida de urgência vindicada, para o fim de determinar 

que a reclamada promova a entrega do veículo descrito na inicial 

devidamente reparado, no prazo razoável de 15 dias, sob pena de multa 

diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 

20.000,00. Considerando estarem preenchidos todos os requisitos do art. 

6º, VIII, do CDC, defiro o pedido para determinar a inversão do ônus da 

prova. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se a parte reclamada por carta com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 
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o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a 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. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 3 de outubro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 57/2018-m, de 2 de outubro de 2018

EXMO. DR. CÁSSIO LUIS FURIM, MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FÓRUM 

DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER ao Servidor André Nassar Nobre Matrícula n. 11.301, 

Oficial de Justiça o usufruto de 20 (vinte) de licença-prêmio relativa ao 

quinquênio de 2009/2014, no período de 22/11/2018 a 12/12/2018.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito Diretor do Fórum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004803-95.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DE SOUZA (AUTOR(A))

WEYLLA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

GUSTAVO PASQUALI PARISE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004803-95.2017.8.11.0045. AUTOR: 

WILSON DE SOUZA RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO Vistos etc. I. Conforme determinado em decisão 

proferida nos autos de fl. id. 13311928, proceda-se o necessário para 

alterar o polo ativo da demanda. II. Designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 22/10/2018, às 10h00min, a qual será 

realizada perante o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. III. 

Intime-se a parte requerida com relação à audiência e a presente decisão, 

bem como cite-a quanto aos termos da petição inicial. IV. O prazo para 

resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na data da 

audiência inicial de conciliação/mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No 

caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da 

audiência — que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 

334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de 

apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência; V. 

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC art. 341 c.c 344). VI. As partes devem comparecer acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). VII. 

A parte poderá constituir representante, por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do 

CPC). VIII. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). IX. Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte ré deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 

10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 

8º do CPC). X. A audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC). XI. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 120012 Nr: 548-48.2016.811.0045

 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: JOAO SIMONI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, abro vistas mediante carga ao INSS, para ciência 

da sentença 191/193.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 109389 Nr: 3590-42.2015.811.0045

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo sem que houvesse manifestação 

das partes. Dessa forma encaminho-os autos ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 42290 Nr: 2598-23.2011.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CONSTANTINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a r. sentença transitou em julgado sem interposição 

de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 2 de outubro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 7069 Nr: 266-98.2002.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURI MELCHIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERTAPURAH. Coop. Agrop. Tapurah ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295-MT, FÁBIA MARA P. FAVARETTO DE 

ANDRADE - OAB:10.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Certifico e dou fé que a r. sentença transitou em julgado sem interposição 

de recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 110938 Nr: 4393-25.2015.811.0045

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLITO BOJARSKI POMMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LÚCIA MIQUELIN - 

OAB:5.885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que houvesse manifestação 

das partes. Dessa forma, impulsiono o feito e encaminho os autos ao 

arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 122922 Nr: 2046-82.2016.811.0045

 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: CICERA NILZA DA COSTA SOUZA MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a r.sentença transitou em julgado sem interposição 

de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 3 de outubro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 120348 Nr: 719-05.2016.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS CONSTRUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES E 

INFORMÁTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucans Nogueira - OAB:16040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 Certifico que, intimo a parte requerida da sentença abaixo 

transcrita...Vistos etc.

 I. Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo ente público acima 

descrito em desfavor da executada igualmente identificada, tendo a 

credora manifestado à fls. 52/53 informando que houve o pagamento do 

débito fiscal executado.

 É o sucinto relatório. Decido.

II. Como se denota dos autos, a dívida fora devidamente integralizada 

perante o fisco.

Portanto, da análise do acervo informativo carreado aos autos, vislumbro 

a ocorrência do efetivo adimplemento do débito reclamado, sendo que a 

extinção do feito é medida que sobressai.

III. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com supedâneo no 

artigo 924, II, do CPC.

IV. Transitada em julgado esta sentença, proceda-se às devidas baixas na 

distribuição. Após, ao arquivo.

V. Eventuais custas remanescentes pela parte executada.

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80990 Nr: 160-87.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTEVAM OLIMPIO PATRICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DREYFUS COMMODITIES ARMAZEM LUUIS 

DREYFUS COMMODITIES, CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A, 

ITAU XL SEGUROS CORPORATIVOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - OAB:3889/MT, PAULO 

INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6571/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALINE DAL MOLIN, 

para devolução dos autos nº 160-87.2012.811.0045, Protocolo 80990, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39623 Nr: 4650-26.2010.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMLM, ATDM, ALS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSL, RDOC, JWDPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANI CAROLINE 

NUNES DUTRA, para devolução dos autos nº 4650-26.2010.811.0045, 

Protocolo 39623, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 120348 Nr: 719-05.2016.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS CONSTRUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES E 

INFORMÁTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucans Nogueira - OAB:16040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 Decurso de Prazo(Embargos-10 dias)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem oposição de embargos

 Lucas do Rio Verde - MT, 1 de março de 2018.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003682-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIMAS TEIXEIRA VIANA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE JUNTE AOS AUTOS GUIA DE 

RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO. 

VALOR R$ 30,00.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001065-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

SELINO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL IMPUGNE A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002053-86.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

ANELITA DA SILVA VIEIRA (AUTOR(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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Agendado pericia do processo 1002053-86.2018.8.11.0045. . para dia 

21/11/2018 a partir das 8:30h por ordem de chegada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004420-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CATIULI ZAATREH CENTURION (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Agendado pericia do processo 1004420-20.2017.8.11.0045. . para dia 

21/11/2018 a partir das 8:30h por ordem de chegada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001741-13.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NELCY CATARINA DE SOUZA ROSA (AUTOR(A))

RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO PERICIAL MÉDICO, 

NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118556 Nr: 8711-51.2015.811.0045

 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: MARCIO BALDI EIRELI-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRTUAL BRASIL ON LINEX LTDA -EPP, 

SERASA EXPERIAN, SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO ( SCPC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA DE SELES BRITO - 

OAB:OAB SP 271 961, MARCIO PEREIRA DOS SANTOS - OAB:OAB SP 

252095

 Intimação da parte autora para que impulsione o feito, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 898 Nr: 99-76.2005.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL-OLEOS VEGETAIS TREZE TILIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON MILTON DE MOURA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT - 4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que junte aos autos guias recolhidas para 

utilização de selo de autenticidade, visando confecção de certidão de 

inteiro teor de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 33302 Nr: 3133-20.2009.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON MILTON DE MOURA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT - 4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que junte aos autos guia recolhida para 

utilização de selo de autenticidade para cofecção de certidão de inteiro 

teor de penhora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 103768 Nr: 652-74.2015.811.0045

 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: MAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRS, JMS, EJ, MS&RSL-LF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:4061/MT

 Vistos.

1.Tendo em vista a inércia da parte interessada, determino suspensão da 

execução pelo prazo máximo de um (1) ano, forte no artigo 921, III e § 1o, 

do CPC.

2. Transcorrido in albis o prazo supra sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, arquive-se.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 83056 Nr: 2514-85.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 

BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SIMON, DORVAL SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB-MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 Vistos etc.

1. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes à fl. 710/716 dos autos.

2. Nos moldes dos artigos 922 do Código de Processo Civil, declaro 

suspenso o presente feito durante o prazo concedido para cumprimento 

voluntário da obrigação. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o 

processo retomará o seu curso, tendo como parâmetro o acordo 

homologado.

 3. Efetuado o pagamento, volte-me concluso para extinção.

 4. Custas e honorários, nos termos do acordo.

 5. Intime(m)-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002566-54.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NATALINO DAMASIO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO (ADVOGADO(A))

FIAGRIL (EMBARGADO)

 

INTIMO a embargada, por intermédio de seu procurador, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, veicular manifestação [art. 920, inciso I do Código de 

Processo Civil].

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004294-67.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARBAS RAFAEL BRAUN (DEPRECADO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o COMPLEMENTO 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). Após o pagamento, comunicar a secretaria através do 

telefone (65)3549-2787, para devolução da Carta Precatória com maior 
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celeridade.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003887-27.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON (ADVOGADO(A))

RUDOLFO HOFFMANN (REQUERENTE)

ALINE DAL MOLIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1003887-27.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, as ações previdenciárias propostas contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social serão processadas e julgadas pela Justiça 

Estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários [art. 109, 

§3º da Constituição Federal]. Tratando-se de competência delegada da 

Justiça Federal, em razão da norma inserta na Constituição Federal, que 

visa facilitar o acesso do segurado à Justiça próximo do local onde reside, 

o domicílio do segurado/beneficiário é considerado absolutamente 

competente para processar e julgar a causa previdenciária, sendo os 

demais Juízos Estaduais absolutamente incompetentes para apreciar a 

demanda [cnf. TRF4, CC nº 130-50.2014.404.0000, Terceira Seção, Des. 

Federal Rogério Favreto, D.E. 13/02/2014]. Por via de consequência, diante 

desta moldura, levando-se em consideração que o requerente reside no 

Sitio Rio Borges, 1138, zona rural do município de Tapurah/MT, conforme 

se observa da declaração prestada sob as penas da Lei (evento nº 

15441343 – pág. 3), com fulcro no art. 64, §1º do Código de Processo 

Civil, Declino de ofício da competência da presente ação e Determino a 

remessa dos autos à Comarca de Tapurah/MT. Intime-se. Preclusa esta 

decisão, cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de setembro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000997-18.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GENUINO DE BRITO (AUTOR(A))

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR SEU PROCURADOR, PARA QUE 

APRESENTE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001258-80.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO CRISTOFOLINI (ADVOGADO(A))

GILSON JUNIOR CRISTOFOLINI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR POR SEU PROCURADOR, PARA APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001508-16.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CELIA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

LUIZ CARLOS VENTURINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR SEU PROCURADOR, PARA 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 87239 Nr: 1048-22.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATHAN VINICIUS BULLE, ARISTIDES DOLCI BULLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, 

HOSPITAL SÃO LUCAS, NELSON HASSEGAWA, NELSON SHWEIDSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA - 

OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/13.970-A, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - OAB:MT/13.465-A, 

GABRIELA ESTHER ZANCO - OAB:RS/83.410, Gislayne Aparecida 

Narciso Claro Bolonhese - OAB:MT/11.202, LUIZ CARLOS VENTURINI 

- OAB:13839/MT

 Intimação do Dr. LUIZ CARLOS VENTURINI, OAB-MT Nº 13839/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 Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 80125 Nr: 4186-65.2011.811.0045

 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: IVO VILMAR SIMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMOR ORLANDO GUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13881/MT

 Intimação do Dr. LEONARDO DE MATTOS, OAB-MT Nº 14.561-B, 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.: 103852 Nr: 699-48.2015.811.0045

 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: ZELIA DOLLISNE DALLAPRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAGUAIA AGRÍCOLA LTDA, DANILO CELSO 

CERTO MAGALHÃES, BRADESCO AUTO/RE COMPAHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - 

OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO 

RODRIGUES - OAB:9301/MT, KARINE CRISTINA FURLAN - OAB:OAB/SC 

35.199, LIANA MARA COCCO MUNARETTO - OAB:7134/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 Intimação do(a) Dr(a)ANI CAROLINE NUNES DUTRA , OAB-MT Nº 

21807/O, nos termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, 

para devolver os autos em referência no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas , sob pena de busca e apreensão dos autos bem como incorrer no 

disposto no artigo 234 do Código de Processo Civil, sob pena de bloqueio 

de qualquer outra solicitação de extração de cópias, e demais cominações 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42658 Nr: 2967-17.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO BRISOLA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT

 INTIMO a exequente para que, no prazo de 05 (cinco)dias, retire em 

cartóro a certidão para averbação da penhora, que se encontra 
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aguardando em pasta própria e, sucessivamente fim do prazo anterior, 

INTIMO para que no prazo de 10(dez)dias, providencie a cópia das 

matrículas atualizadas dos bens, com o registro da penhora;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92376 Nr: 6236-93.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO CENTER VIDROS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELPS DO BRASIL INDUSTRIA DE CORREIAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698

 Intimação do Dr. HEBER PEREIRA BASTOS, OAB-MT Nº 13698, 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 Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 81421 Nr: 635-43.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE TEREZINHA RANCATTI TIRLÔNIO, ANDREA 

CARLA TIRLONI, ANTONIO CARLOS TIRLONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Dra. MARIA CLÁUDIA GIARETTA, OAB-MT Nº 18878, 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 Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109005 Nr: 3374-81.2015.811.0045

 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: JOELSO HELGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL LEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LEIMANN - 

OAB:MT/16431-A

 Intimação do Dr. LEONARDO DE MATTOS, OAB-MT Nº 14.561-B, 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 Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109007 Nr: 3376-51.2015.811.0045

 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: JOELSO HELGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO JOSÉ BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Dr. LEONARDO DE MATTOS, OAB-MT Nº 14.561-B, 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 Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42628 Nr: 2937-79.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PELICIOLI & PELICIOLI LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANETA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adauto Juarez Carneiro 

Neto - OAB:16.252

 Intimação do Dr. LUIZ GUSTAVO GIARETTA, OAB-MT Nº 10172/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.: 33682 Nr: 3103-82.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCG, PJDS, AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ZINI DA CUNHA - 

OAB:22905/0, CARLOS FERNANDO SUTO - OAB:230509/SP, FERNANDO 

FERRAREZI RISOLIA - OAB:147522, LEANDRO SUTO MILANEZ - 

OAB:166163-E/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 Intimação do Dr. LEONARDO DE MATTOS, OAB-MT Nº 14.561-B, 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 Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 81120 Nr: 4930-60.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANETA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS 

LTDA EPP, PELICIOLI & PELICIOLI LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adauto Juarez Carneiro 

Neto - OAB:16.252, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT

 Intimação do Dr. LUIZ GUSTAVO GIARETTA, OAB-MT Nº 10172/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.

4ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89035 Nr: 2943-18.2013.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDIO SILVA DE OLIVEIRA, WELLITON 

GONÇALVES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIDIO SILVA DE OLIVEIRA, Filiação: 

Irineu Silva de Oliveira e Maria Sabina da Silva, data de nascimento: 

04/06/1986, brasileiro(a), natural de Cachoeira-GO, solteiro(a), pedreiro. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, 

s) para comparecer(em) à audiência designada > DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Sessão de Julgamento (Tribunal do Juri) que se realizará no dia 

06/12/2018, às 08:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Denúncia – fls. 06/09.Recebimento da 

denúncia em 21/06/2013 – fls. 152/155.Citação pessoal dos acusados – 

fls. 174 e 191.Resposta à acusação por meio da Defensoria Pública – fls. 

175/176 e 177.Instrução Probatória – fls. 246/247.Memoriais orais da 

Acusação – CD de fl. 247.Memoriais orais da Defesa – CD de fl. 

247.Pronúncia – fls. 248/251, dando o réu Elidio Silva de Oliveira como 

incurso no crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e corrupção de 

menores (art. 121, §2º inciso I, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei nº. 

8.069/1990) e o réu Wellington Gonçalves Dias como incurso no crime de 

favorecimento pessoal (artigo 348, “caput”, do Código Penal).Intimação 

pessoal dos acusados da sentença de pronúncia – fls. 254 e 

266.Interposição de recurso em sentido estrito pela Defesa dos acusados 

(fl. 274), razões recursais (fls. 275/296).Contrarrazões recursais pela 

Acusação – fls. 299/313.Reapreciação da matéria por este Juízo, em sede 

de juízo de retratação, mantendo a sentença de pronúncia – fl. 

314.Acórdão negando provimento ao recurso em sentido estrito interposto 

pela Defesa contra a sentença de pronúncia – fl. 337/verso.Trânsito em 

Julgado do acórdão – fl. 378/verso.É o sucinto relatório, e não havendo 

nulidades a serem sanadas ou fatos a serem esclarecidos (Art. 423, I, do 

CPP), o presente feito encontra-se pronto para julgamento pelo Tribunal do 

Júri.Defiro o rol de testemunhas apresentado pelas partes às fls. 392 e 

397.Designo julgamento para o dia 06 de dezembro de 2018, às 

08h00min.Intime-se o Ministério Público, os réus, requisitando-os, se 

necessário e, seus Defensores, bem como as testemunhas arroladas 

pelas partes na fase do art. 422, do CPP, residentes nesta 

Comarca.Quanto as residentes fora desta Comarca faculto as partes a 

apresentação das mesmas, independentemente de intimação (RTs 

519/434, 464/349, 558/312, 559/312).A Gestora Judicial providenciará o 

preparo do presente processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, 

devendo observar cumprir todas as formalidades legais.Cumpra-se com 

urgência vez que se trata de processo da meta 02/2018 do CNJ.

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, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 02 de outubro de 2018

Anderson Rafael Tafernaberri Leite Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 108018 Nr: 2848-17.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME HENRIQUE DA CONCEIÇÃO, NEIDE 

GOMES DOS SANTOS, ADAIR BRAGA, CARLOS SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEIREDO DA SILVA 

- OAB:21.214

 Vistos etc.,

Diante do alegado e documentos juntados, bem como o parecer favorável 

do Ministério Público, defiro o pedido do acusado Carlos Silva dos Santos 

de fl. 179, para o fim de autorizá-lo a cumprir as medidas cautelares 

diversas da prisão na Comarca de Várzea Grande/MT.

 Findo, expeçam-se todos os documentos necessários para realização da 

audiência de instrução e julgamento designada à fl. 178

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 119572 Nr: 322-43.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON BARBOZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA SANTANA 

MIRANDA - OAB:15861/MT

 Vistos etc.,ISSO POSTO, com fundamento no artigo 89, § 5°, da Lei n°. 

9.099/95, DECLARO extinta a punibilidade do acusado Jeferson Barboza 

da Silva, qualificado nos autos, da imputação que lhe é feita no presente 

processo.Quanto a eventuais objetos apreendidos nos autos, proceda-se 

na forma do artigo 123 do CPP, salvo os já restituídos.P.R.I. Transitada em 

julgado, procedam-se as anotações, comunicações e transferências 

necessárias.Após, arquive-se, com as cautelas de estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 103252 Nr: 400-71.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKON SULLIVAN SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT, Heber Pereira Bastos - 

OAB:13698

 Vistos etc.,

1 – Não tendo sido impugnado o cálculo de pena (fl. 107) pelas partes, 

HOMOLOGO os termos do referido documento, para os devidos fins.

 2 – Proceda–se a entrega de fotocópia da liquidação de pena ao 

recuperando.

3 – Dessa feita, aguarde-se o cumprimento do requisito objeto para 

progressão de regime.

4 – Proceda-se a elaboração do cálculo da pena de multa e, após, 

intime-se o recuperando para pagamento no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de inscrição na dívida ativa da União. Decorrido o prazo sem 

pagamento, o que deverá ser certificado, oficie-se ao órgão competente 

para inscrição na dívida ativa.

5 – Dessa feita, tendo em vista a data prevista para o término da pena do 

recuperando (03/07/2019), constante no cálculo de pena de fl. 107, 

INDEFIRO o pedido de Defesa extinção do presente feito pelo cumprimento 

integral da pena (fl. 106).

 6 – Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15373 Nr: 1264-61.2005.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ALEXANDRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSÉ RODRIGUES 

DE FREITAS JUNIOR, para devolução dos autos nº 

1264-61.2005.811.0045, Protocolo 15373, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 159042 Nr: 5260-13.2018.811.0045

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RAFAEL DE CASTRO BALIZARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS CARINE PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Com fundamento no artigo 97, do Código de Processo Penal c/c o artigo 

145, §1º, do Código de Processo Civil, julgo-me suspeito para apreciar e 

julgar a presente queixa-crime e, de consequência, determino a sua 

remessa imediata ao meu substituto legal.

 Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 159043 Nr: 5261-95.2018.811.0045

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FABRICIO MORAES MOCHEUTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS CARINE PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Com fundamento no artigo 97, do Código de Processo Penal c/c o artigo 

145, §1º, do Código de Processo Civil, julgo-me suspeito para apreciar e 

julgar a presente queixa-crime e, de consequência, determino a sua 

remessa imediata ao meu substituto legal.

 Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 159990 Nr: 5836-06.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHACHA MORÃES GUIMARÃES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:MT/14.539

 Vistos etc.,

Trata-se de executivo de pena onde a recuperanda foi condenada a pena 

privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção, substituída por 01 

(uma) pena restritiva de direito (fls. 36/42).

Com efeito, assim delibero:

1) DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO:

1.1) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (art. 46 e seguintes do CP) – Intime-se a 

recuperanda para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar-se 

perante à Equipe Multidisciplinar deste Fórum, oportunidade em que será 

encaminhada a instituição adequada, onde deverá prestar serviço a razão 

de 01 (uma) hora diária ou 07 (sete) horas semanais, pelo período da pena 

restante (23 dias), juntando relatório. Dê ciência desta decisão a Equipe 

Multidisciplinar do Fórum, facultando-lhe vista dos autos.

Advirto a recuperanda que o descumprimento da pena restritiva de direito 

acarretará a conversão em pena privativa de liberdade.

No caso de cumprimento, o que deverá ser certificado, colha-se o parecer 

do Ministério Público e voltem-me conclusos para extinção. No caso de 

descumprimento, o que deverá ser certificado, a senhora Gestora 

Judiciária deverá impulsionar o feito por certidão, intimando a recuperanda 

para cumprimento no prazo de 05 (cinco) dias e, persistindo o 

descumprimento, dar vista ao Ministério Público, vindo-me na sequência 

conclusos.

 Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001755-31.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JS DIESEL MECANICA E AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCEMAR CARLOS LORENZ (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: 

17:15 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000024-34.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MAYNARA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000024-34.2016.8.11.0045 REQUERENTE: MAYNARA 

OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Visto etc. Intime-se o 

requerente, pessoalmente, bem como seu advogado, para se 

manifestarem quanto a petição de id. 10969072, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, conclusos. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 09 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002395-97.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO (ADVOGADO(A))

VALMIR RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

AXA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 21/11/2018 Hora: 

13:00 (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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001821-45.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER JORGE LUCHTENBERG (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001821-45.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: NIPOFLEX SERVICOS 

ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME EXECUTADO: VAGNER 

JORGE LUCHTENBERG Vistos. Intime-se o exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, junte aos autos planilha do débito atualizada. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 17 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011148-26.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BATISTA (REQUERENTE)

THIAGO BOCCI ROMUALDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO (TELEMAT CELULAR S/A) (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.
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004560-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RODRIGUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

FRANCIELE CASARIN BUFFET - EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUDIMAR DE LIMA (EXECUTADO)

EDUARDO FONSECA VILLELA (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: 

1004560-54.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: FRANCIELE CASARIN BUFFET - 

EIRELI - ME EXECUTADO: RUDIMAR DE LIMA Visto etc., 1. Intime-se a 

Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar impugnação à 

exceção de pré executividade. 2. Após, conclusos. 3. Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, 03 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010122-95.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

LUIZ RUAZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

ALUCIMAR JACINTO (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: 

8010122-95.2012.8.11.0045. REQUERENTE: LUIZ RUAZ DOS SANTOS 

REQUERIDO: ALUCIMAR JACINTO Vistos. Considerando o pagamento 

parcial do débito, bem como a concordância da requerente, expeça-se o 

competente alvará para transferência da quantia depositada nos autos, 

devendo ser observados os dados bancários para transferência 

informados no Id. 12895372. Atente-se ao cumprimento do Provimento 

68/2018 do Conselho Nacional de Justiça. Intime-se o reclamante, 

pessoalmente, conforme determina a CNGC. 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. Após, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo 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: 1002220-40.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL PINHEIRO PINTO - 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: 

1002220-40.2017.8.11.0045. REQUERENTE: SANDRA MARIA GOBBI 

TRETTO & TRETTO LTDA - ME REQUERIDO: SAMUEL PINHEIRO PINTO - ME 

Vistos. Designe-se nova audiência de conciliação, citando-se o requerido 

no endereço informado no id. 10835038. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 03 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002620-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO EDI 7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON ROBSON WESLING KRAUSE (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: 

1002620-54.2017.8.11.0045. REQUERENTE: POSTO EDI 7 COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS EIRELI - EPP REQUERIDO: EVERTON ROBSON WESLING 

KRAUSE Vistos. Cite-se, por mandado, o requerido no endereço indicado 

no id 10728828. Designe-se audiência de conciliação, conforme 

disponibilidade de pauta do conciliador. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 03 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-66.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA MAIA MIRANDA (ADVOGADO(A))

EVANDRO MESQUITA ALCOFORADO (REQUERENTE)

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (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: 

1000082-66.2018.8.11.0045. REQUERENTE: EVANDRO MESQUITA 

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

Defiro levantamento dos valores depositados nos autos em favor do 

Autor. Intimem-se as partes, nos termos do Provimento 68/2018 do CNJ. 

Decorrido o prazo legal, expeça-se o alvará para liberação dos valores. 

Intime-se pessoalmente o Autor para tomar ciência desta decisão, nos 

termos do art. 450, §3º da CNGC. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 03 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001303-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS NEGRAO BITTENCOURT (ADVOGADO(A))

APARECIDA SALOMAO KUPAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS 

DO RIO VERDE AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1001303-84.2018.8.11.0045 Valor da causa: $10,795.62 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: APARECIDA SALOMAO KUPAS Endereço: BJ 

02, 27, Bom Jesus, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO 

BRADESCO, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78005-908 Senhor(a): XXX A presente carta tem por finalidade 

a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima 

indicado, 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, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. LUCAS DO RIO VERDE, 3 de outubro 

de 2018. Atenciosamente, (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: 
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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: 1003179-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARZARI (ADVOGADO(A))

DANUSA SERENA ONEDA (ADVOGADO(A))

JUCIELI APARECIDA LUCIETTO (REQUERENTE)

EDERSON VARASCHINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS 

DO RIO VERDE AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1003179-11.2017.8.11.0045 Valor da causa: $26,869.73 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, SEGURO, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: EDERSON VARASCHINI Endereço: Avenida Ângelo 

Dall Alba, 86, S, Jardim das Palmeiras, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 Nome: JUCIELI APARECIDA LUCIETTO Endereço: Avenida 

Ângelo Dall Alba, 86, S, Jardim das Palmeiras, LUCAS DO RIO VERDE - MT 

- CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: BRASILVEICULOS COMPANHIA 

DE SEGUROS Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14261, Andar 

29, Ala A, VILA GERTRUDES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04794-000 

Senhor(a): XXX A presente tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 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, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

LUCAS DO RIO VERDE, 3 de outubro de 2018. Atenciosamente, (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: 1004726-86.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA LUANA ARAUJO (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE 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, 03 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001252-73.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON (ADVOGADO(A))

DIRCE JACINTA HOFFMANN FRANZ (REQUERENTE)

ALINE DAL MOLIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETTE PEREIRA LOPES (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: 

1001252-73.2018.8.11.0045. REQUERENTE: DIRCE JACINTA HOFFMANN 

FRANZ REQUERIDO: DONIZETTE PEREIRA LOPES Visto etc., Defiro o 

requerimento veiculado pela reclamante, com objetivo de amealhar 

informações acerca do atual endereço do reclamado Donizete Pereira 

Lopes, através do Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD. 

Localizado o endereço, cumpra-se o despacho inicial conforme 

determinado. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 03 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001279-90.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA BOSQUE DOS BURITIS III LTDA (EXEQUENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE GONCALVES DE MORAIS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO CERTIFICO que 

faço a juntada da carta precatória devolvida pela comarca deprecada. 

Nesse passo, diante do resultado infrutífero da diligência, INTIMO a parte 

autora para manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 03 de 

outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001804-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANA HENNING DA SILVA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

PETIÇÃO ANEXA.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003855-56.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA (ADVOGADO(A))

ARILSON NUNES FERREIRA DE MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)
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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 autora/recorrida para, 

querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. Lucas 

do Rio Verde - MT, 03 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001012-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ERINALDO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001012-84.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ERINALDO PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral nos termos do art. 

355, I do NCPC. DECRETO A REVELIA da reclamada nos termos do art. 20 

da Lei 9.099/1995, tendo em vista que devidamente intimada para 

comparecer a Audiência de Conciliação se fez ausente, não apresentando 

sequer contestação nos autos. Passo ao exame do mérito. O Reclamante 

postula a condenação do Reclamado a indenizá-la por danos morais em 

razão de ter inserido o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em 

20/07/2017, no importe de R$ 424,64 (quatrocentos e vinte e quatro reais 

e sessenta e quatro centavos) e no valor de R$ 656,78 (seiscentos e 

cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos) ao argumento de que foi 

impedido de efetuar compras no comércio local em razão da inscrição 

indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes, sendo que não 

possui relação contratual com o reclamado. Por sua vez, o não 

compareceu a audiência de conciliação e não apresentou contestação 

nos autos embora devidamente intimado e citado para o ato. A presente 

relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do 

fornecedor em decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, 

nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A 

análise dos documentos acostados ao processo leva à conclusão que o 

Reclamado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a 

teor do disposto no art. 373, II, do CPC, não fazendo prova da origem do 

débito que ensejou a inscrição do nome da reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, Logo, não tendo sido comprovada a relação 

contratual entre as partes, e a origem do débito, via de consequência, que 

a inserção do nome do reclamante é indevida e deve o débito discutido 

nos autos ser declarado ilegal, além da procedência dos danos morais 

pleiteados. A empresa reclamada é diretamente responsável pela conduta 

dos seus prepostos, se isso não bastasse, consoante às regras dos 

artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento 

que a requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, 

parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua 

responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos 

decorrentes de seus produtos e serviços. Como resultado do acima 

exposto, inquestionável o dano moral sofrido pela autora que, certamente, 

não se limitou a um mero desconforto. Pode-se entender os danos morais 

como as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo certos aspectos de 

sua personalidade em razão de injusta investida de outrem, causando 

avaria em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar sentimentos de 

constrangimentos, vexames, sensações negativas e de desespero, em 

suma: de injustiça. Assim, tenho que o reclamado deve responder pelas 

conseqüências dos seus atos, qual seja, a de indenizar a vítima pelos 

danos morais experimentados de forma injusta. Devemos levar em conta 

ainda, que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que 

tem por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum indenizatório 

deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e criteriosa as 

circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do sofrimento, as 

partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e do ofendido e a 

dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda que a reclamante possui restrições 

posteriores no cadastro de inadimplentes, e os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, DECRETO A 

REVELIA DO RECLAMADO e com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada 

a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título 

de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos 

morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 

do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (12/10/2015) - (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a inexigibilidade dos 

débitos no valor de R$ 424,64 (quatrocentos e vinte e quatro reais e 

sessenta e quatro centavos) e no valor de R$ 656,78 (seiscentos e 

cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos), discutido nos autos; 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome do Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a estes débitos; Deixo de 

condenar o reclamado no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Lucas do Rio Verde, 19 de Julho de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010326-37.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO PAULO DELATORRE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho (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: 

8010326-37.2015.8.11.0045. REQUERENTE: PLINIO PAULO DELATORRE 

REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos. Considerando o 

pagamento da condenação, bem como a concordância da requerente, 

expeça-se o competente alvará para transferência da quantia depositada 

nos autos, devendo ser observados os dados bancários para 

transferência informados no Id. 14080539. Atente-se ao cumprimento do 

Provimento 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça. Intime-se o 

reclamante, pessoalmente, conforme determina a CNGC. Após, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, 03 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010100-66.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LUIZ VARDANEGA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISHIYAMA BRASIL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

CAROLINA SVIZZERO ALVES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010100-66.2014.8.11.0045. EXEQUENTE: CELSO LUIZ VARDANEGA - ME 

EXECUTADO: ISHIYAMA BRASIL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 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. 2. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

03 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004229-72.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

MARIA JOSEVANE SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS 

DO RIO VERDE AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1004229-72.2017.8.11.0045 Valor da causa: $14,987.75 ESPÉCIE: 

[DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA JOSEVANE SOARES 

DA SILVA Endereço: Rua Constantina, 2544, Rio Verde, LUCAS DO RIO 

VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Endereço: BANCO BRADESCO, RUA BARÃO DE 

MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 

Senhor(a): XXX A presente tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 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, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

LUCAS DO RIO VERDE, 3 de outubro de 2018. Atenciosamente, (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: 1003542-61.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS (ADVOGADO(A))

VALDA REGINA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HABITAT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003542-61.2018.8.11.0045. REQUERENTE: VALDA REGINA DE CAMPOS 

REQUERIDO: HABITAT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Vistos. 

Intime-se a parte autora para anexar o inicial e demais documentos aos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Lucas do Rio Verde-MT, 21 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010238-33.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SOTIER WOLFF (ADVOGADO(A))

NOELI JESUINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO (ADVOGADO(A))

ANDREYA MONTI OSORIO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SUELI APARECIDA MARIA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Acordo em PDF.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010429-10.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR BRANDINI (EXEQUENTE)

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU AUGUSTO FRITSCH (EXECUTADO)

LUCAS INACIO FRITSCH (EXECUTADO)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT PROCESSO N.º 

8010429-10.2016.8.11.0045 MM. JUIZ: Ciente do teor do r. despacho ID nº 

12706650. Lucas do Rio Verde - MT, 19 de julho de 2018. JOSIANE ALVES 

BARROS Defensora Pública

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004958-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

ANTENOR NETO VELOSO (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 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS 

DO RIO VERDE AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1004958-98.2017.8.11.0045 Valor da causa: $10,106.86 ESPÉCIE: 

[PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANTENOR NETO 

VELOSO Endereço: Rua Turquesa, 981 N, quadra 36, lote 22C, Luiz C. 

Tessele Junior I, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1300, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78005-370 Senhor(a): XXX A presente tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

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, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. LUCAS DO RIO VERDE, 3 de outubro de 2018. 

Atenciosamente, (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 
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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: 1001396-81.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

CEZAR JUNIOR CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

oposição dos Embargos de Declaração, INTIMO a parte autora para, 

querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Lucas do Rio Verde - 

MT, 03 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010357-23.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MODENEZ SOUZA (REQUERENTE)

LEONARDO DE MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA 

(REQUERIDO)

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 

(REQUERIDO)

ONESIO ANTONIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, para 

manifestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004089-72.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

FABRICIO DENISON DA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, acerca da 

petição da parte reclamada, para manifestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002114-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

ALDINE SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 21/112018. às 14:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003571-48.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO DA SILVA ASSUNCAO (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (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 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, 03 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000256-75.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON (ADVOGADO(A))

ALINE DAL MOLIN (ADVOGADO(A))

VIA VERDE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO PAZINATTO (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: 

1000256-75.2018.8.11.0045. REQUERENTE: VIA VERDE TURISMO E 

VIAGENS LTDA - ME REQUERIDO: MARCELO PAZINATTO Vistos. 

Considerando que a ata de audiência juntada aos autos id. 13159518 é 

equivocada, uma vez que pertence a outro processo 

(1001032-75.2018.811.0045), deverá o conciliador juntar aos autos a ata 

de audiência que pertence a este autos. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 03 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001130-31.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO AVELINO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

MAURO PAULO GALERA MARI (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: 

1001130-31.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: BRUNO AVELINO DOS 

SANTOS EXECUTADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Considerando a certidão informando que não houve o pagamento da 

condenação no prazo legal, intime-se o exequente para se manifestar, em 

05 (cinco) dias. Após, conclusos. Às providências. Lucas do Rio 

Verde-MT, 3 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011602-06.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO NONATO NUNES DA ROCHA CHAVES (EXECUTADO)

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA (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: 

8011602-06.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A EXECUTADO: RAIMUNDO NONATO NUNES DA 

ROCHA CHAVES Vistos. Considerando a certidão informando que não 

houve o pagamento da condenação no prazo legal, intime-se o exequente 
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para se manifestar, em 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Às 

providências. Lucas do Rio Verde-MT, 3 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010210-36.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO PIACENTINI (ADVOGADO(A))

J. AVANZINI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

LUCIANA WERNER BILHALVA (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: 

8010210-36.2012.8.11.0045. REQUERENTE: LUZIA CHAVES FONTES 

SUPERMERCADO - ME REQUERIDO: J. AVANZINI & CIA LTDA - ME Vistos. 

Considerando a certidão informando que não houve o pagamento da 

condenação no prazo legal, intime-se o exequente para se manifestar, em 

05 (cinco) dias. Após, conclusos. Às providências. Lucas do Rio 

Verde-MT, 3 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001522-97.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO XAVIER LEITAO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (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: 

1001522-97.2018.8.11.0045. REQUERENTE: FRANCISCO XAVIER LEITAO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Converto o julgamento em 

diligência. Considerando que o comprovante de endereço juntado na inicial 

não está no nome do requerente, bem como não ficou evidenciada a 

relação entre o titular do comprovante de endereço e o reclamante, 

determino, nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, 

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

emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia de 

comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de imóvel com todas as páginas 

com firma reconhecida, ou outro comprovante de endereço idôneo) 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, 

IV do CPC). Nos casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 

cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 3 de outubro 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010164-08.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DE JESUS SILVA DE SOUZA (EXEQUENTE)

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

LOJAS AVENIDA S.A (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: 

8010164-08.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: MARIANA DE JESUS SILVA DE 

SOUZA EXECUTADO: LOJAS AVENIDA S.A Vistos. Considerando a 

certidão informando que não houve o pagamento da condenação no prazo 

legal, intime-se o exequente para se manifestar, em 05 (cinco) dias. Após, 

conclusos. Às providências. Lucas do Rio Verde-MT, 3 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003110-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

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 DESPACHO Processo: 

1003110-42.2018.8.11.0045. Vistos. Converto o julgamento em diligência. 

Considerando que o comprovante de endereço juntado na inicial não está 

no nome do requerente, bem como não ficou evidenciada a relação entre o 

titular do comprovante de endereço e o reclamante, determino, nos termos 

do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em 

colacionar nos autos cópia de comprovante de residência em seu nome 

atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de 

consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de locação 

de imóvel com todas as páginas com firma reconhecida, ou outro 

comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o 

comprovante encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte 

autora deverá comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o 

titular do comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da 

residência é essencial para fixação da competência territorial do juizado, 

inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 3 de outubro 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003861-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GIORDANO DIEGO PROCESKI (ADVOGADO(A))

CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERITA AMANCIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da certidão 

de Id. 13352875, INTIMO a parte exequente para manifestação no prazo 

legal. Lucas do Rio Verde - MT, 03 de outubro de 2018. Fabio Lucio da 

Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002400-56.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

THAINARA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS 

DO RIO VERDE AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1002400-56.2017.8.11.0045 Valor da causa: $137.47 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: THAINARA DOS SANTOS Endereço: ESTRADA RURAL, S/N, 

RURAL, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: 

Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
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NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: CENTRO EMPRESARIAL ITAÚ 

CONCEIÇÃO, PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100, 

PARQUE JABAQUARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04344-902 Senhor(a): 

XXX A presente tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos 

termos do processo acima indicado, 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, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

LUCAS DO RIO VERDE, 3 de outubro de 2018. Atenciosamente, (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: 1003568-93.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE 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, 03 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003566-26.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

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, 03 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004241-86.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PIAGET ENSINO DE PRE E PRIMEIRO GRAU - ME 

(REQUERENTE)

LIDIO FREITAS DA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO JOSE HENES (REQUERIDO)

ANDREIA SOUZA PRIMO CAMARGO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004241-86.2017.8.11.0045. REQUERENTE: CENTRO EDUCACIONAL 

PIAGET ENSINO DE PRE E PRIMEIRO GRAU - ME REQUERIDO: RODRIGO 

JOSE HENES, ANDREIA SOUZA PRIMO CAMARGO Vistos etc., 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Vieram os autos conclusos para deliberação. Passo a decidir. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, principalmente 

do conteúdo do termo de audiência de conciliação de ID 13150633, 

deflui-se que as partes litigantes estabeleceram acordo, com o objetivo de 

dar fim à celeuma estabelecida; não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, 

já que em consonância com os ditames legais. Ante o exposto, 

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

por corolário, JULGO EXTINTO o feito, com julgamento do mérito, forte no 

art. 487, inciso III, alínea 'b', do Novo Código Processo Civil. Transitada em 

julgado, proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com as anotações 

de estilo. Após, arquivem-se os autos. 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 21 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: 1004246-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

LENITA MARQUES DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (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, 03 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-04.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA MAIA MIRANDA (ADVOGADO(A))

JONATAS XAVIER SILVA DE SANTANA (REQUERENTE)

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 21/11/2018. às 14:15 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001027-87.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR LONDERO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001027-87.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JULIO CESAR LONDERO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. O Superior Tribunal de 

Justiça afetou o Recurso Especial n.º 1.692.023/MT e 1.699.851/TO e 

Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.163.020/RS para 

julgamento, pelo sistema dos recursos repetitivos, da tese que examinará 

sobre a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia 

Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de energia 

Elétrica (TUSD)”, razão pela qual foi determinada a suspensão, em todo o 

território nacional, dos processos que versem sobre a matéria. Cumpra-se 

a ordem de suspensão do andamento do processo até julgamento 

definitivo do tema em sede recurso repetitivo pelo STJ. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 3 de 

outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002222-73.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA BRAS (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002222-73.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA BRAS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Converto o julgamento em 

diligência. Considerando que o comprovante de endereço juntado na inicial 

não está no nome do requerente, bem como não ficou evidenciada a 

relação entre o titular do comprovante de endereço e o reclamante, 

determino, nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, 

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

emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia de 

comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de imóvel com todas as páginas 

com firma reconhecida, ou outro comprovante de endereço idôneo) 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, 

IV do CPC). Nos casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 

cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 3 de outubro 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 30519 Nr: 3813-39.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR OSÓRIO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL NOERI ALBERTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR 

- OAB:17589/MT, JOÃO SAULO DA SILVA GOLMATI - OAB:MT/5.424-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da diligência negativa, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça 

de 27/09/2018, INTIMO a parte autora para manifestação no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010062-59.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO (ADVOGADO(A))

CENTER LUCAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENECI DE CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010062-59.2011.8.11.0045. EXEQUENTE: CENTER LUCAS COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EXECUTADO: GENECI DE CASTRO 

Vistos. Considerando que houve erro material na decisão id. 11612598, 

deverá ser expedido mandado de penhora e avaliação do imóvel indicado 

no id. 10739323, uma vez que imóvel está localizado no município de 

Lucas do Rio Verde. Intime-se a executada e o cônjuge da penhora do 

imóvel, no termos do artigo 842 do CPC. Realizada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação conforme disponibilidade de pauta do conciliador, 

devendo o executado poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito 

ou verbalmente. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, 03 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001334-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DE TAL (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: 

1001334-07.2018.8.11.0045. REQUERENTE: RAIMUNDO PEREIRA DE 

JESUS REQUERIDO: CLAUDIO DE TAL Vistos. Dispensado o relatório. 

Decido. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, onde parte autora 

requereu a desistência da presente ação e requerendo sua extinção. De 

início, importante ressaltar que a desistência da ação pelo autor importará 

em extinção do feito sem julgamento do mérito, independentemente da 

anuência do réu já citado (Enunciado nº. 90 do FONAJE). 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. Sem custas 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 03 de outubro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003885-57.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIZE TAVARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003885-57.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: DENIZE TAVARES VISTO. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO, com pedido de liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta à comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, não tendo a parte requerente cumprido este requisito, conforme 

se vê instrumento de notificação encartada as autos. Determino a emenda 

da inicial para que comprove a mora da requerida, no prazo de 15(quinze) 

dias, sob pena de arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 02 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002067-70.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

ADRIANO LOPES DA SILVA (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 Processo: 1002067-70.2018.8.11.0045. REQUERENTE: 

ADRIANO LOPES DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Cumpra-se o despacho proferido em audiência, 

conforme documento de ID n° 15702111. Às providências necessárias. 

Lucas do Rio Verde, 02 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004111-62.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA XAVIER GRUNWALD (REQUERENTE)

NILCE MACEDO BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INEZ CRISTINA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004111-62.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: MONICA XAVIER GRUNWALD REQUERIDO: INEZ CRISTINA 

LEITE 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: 1004113-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DA SILVA MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004113-32.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA 

REQUERIDO: CARLOS ALBERTO DA SILVA MORAES 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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004111-62.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA XAVIER GRUNWALD (REQUERENTE)

NILCE MACEDO BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INEZ CRISTINA LEITE (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 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DA MM.ª JUÍZA DE DIREITO DR.ª GISELE ALVES SILVA 

PROCESSO n. 1004111-62.2018.8.11.0045 Valor da causa: $10,620.37 

ESPÉCIE: [Atos executórios]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO 

ATIVO: MONICA XAVIER GRUNWALD POLO PASSIVO: INEZ CRISTINA 

LEITE Senhor(a): Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o 

mandado à central de mandados é necessário que a parte autora 

providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o 

valor de R$ 30,00(trinta reias), a guia de recolhimento deverá ser emitida 

no s i te  do Tr ibunal  de Just i ça  de  Mato  Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. LUCAS 

DO RIO VERDE, 3 de outubro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004130-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

M. S. G. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. F. J. (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 . 

1004130-68.2018.8.11.0045 Valor da causa: $26,691.82 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO 

ATIVOMAPFRE SEGUROS GERAIS S.A POLO PASSIVO: ROSELI DE 

FATIMA JACINTO EFETUAR A INTIMAÇÃO, a intimação do advogado da 

parte autora, 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, 3 de outubro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001979-66.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIGUEIRO & MARCHETTO LTDA - ME (RÉU)

 

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 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DA 

MM.ª JUÍZA DE DIREITO GISELE ALVES SILVA PROCESSO n. 

1001979-66.2017.8.11.0045 Valor da causa: $93,647.87 ESPÉCIE: 

[INADIMPLEMENTO]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: SICREDI CENTRO 

NORTE POLO PASSIVO: FIGUEIRO & MARCHETTO LTDA - ME FINALIDADE: 

PROCEDER À INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, na qualidade de 

advogado da parte autora, para que providencie o pagamento da diligência 

do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 60,00(sessenta 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, 3 de outubro de 2018. Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001288-86.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR GONGORA (EXEQUENTE)

REGISSON JOSE DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JOAO DA SILVA - TRANSPORTES RODOVIARIOS - ME (EXECUTADO)

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1001288-86.2016.8.11.0045 Valor da causa: $74,918.69 ESPÉCIE: 

[CONSTRIÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO / INDISPONIBILIDADE DE BENS, 

OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: JAIR GONGORA POLO PASSIVO:JOAO DA SILVA - 

TRANSPORTES RODOVIARIOS - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 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, 3 de outubro de 2018. Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 36809 Nr: 1845-03.2010.811.0045

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ALAN ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 1504 Nr: 304-52.1998.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS, GERALDO AMBIEL, VALDIR GIARETA, DINIZ BRUNO 

BETELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:98.479/MG, MARCOS APARECIDO POLLON - OAB:5762-A, 

Romeu de Aquino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, SOLEICA FATIMA GOES FERMINO DE LIMA - 

OAB:4.049/MT

 Vistos.

Verifica-se dos autos, que a parte executada impugnou os honorários 

pericias indicados pelo expert, bem como requereu a suspensão do feito 

por 120 (cento e vinte) dias, para finalização de composição amigável da 

lide.

Isso posto, determino:

I - Intime-se a parte exequente, para que manifeste-se requerendo o que 

entender de direito, em termos de prosseguimento do feito. Prazo: 15 

(quinze) dias.

II - Intime-se o perito, para que diga sobre a impugnação dos honorários 

apresentada às pp. 380/384. Prazo: 15 (quinze) dias.

III - Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 1813 Nr: 480-31.1998.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. OURO 

VERDE DE MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOMIR BERTÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON VIRGILIO 

MEDEIROS - OAB:4783-B, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:4929/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que o pedido de penhora das cotas 

capitais em nome do executado já fora deferido, conforme decisão de p. 

182.

Isso posto, expeça-se o mandado de penhora das cotas capitais em nome 

do executado (p. 178), existente na Cooperativa de Crédito Sicredi.

Indefiro, por ora, o pedido de intimação por edital retro formulado, pois, 

como sabido, esta é uma medida excepcional, que somente pode ser 

deferida se comprovado o insucesso das diligências adotadas no sentido 

de localizar o intimando, o que não foi demonstrado nos autos.

 Desta feita, intime-se o executado no endereço obtido através dos 

sistema informatizado (INFOJUD), conforme extrato de ordem judicial em 

anexo.

Formalizada a penhora, proceda-se com a intimação do executado, 

conforme acima determinado.

Intime-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 114286 Nr: 6327-18.2015.811.0045

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RC CONSTRUTORA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO DA SILVEIRA TORMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR J. RODRIGUES JUNIOR - 

OAB:7.044-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO ROGÉRIO 

GROKSKREUTZ - OAB:MT/13.407-B

 VISTOS, ETC.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO, tendo as partes acima indicadas.

Verifica-se que as partes transigiram nos autos da execução n° 

3048-24.2015.811.0045 - Cód. 108392 (apenso), manifestando-se às pp. 

187/188 pela extinção do feito, não havendo interesse no prosseguimento 

da presente demanda.

Assim, verificando que o acordo fora assinado pelas partes, assistidas de 

seus respectivos advogados, os quais possuem poderes para transigir, 

conforme procurações encartadas às pp. 23 e 22 (Cód. 108392), 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 às pp. 187/188 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 pelo embargante e honorários advocatícios 

conforme pactuado.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 99237 Nr: 5379-13.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RC CONSTRUTORA LTDA - ME, REINALDO RODRIGUES 

DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO DA SILVEIRA TORMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:7.044 -B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO ROGÉRIO 

GROKSKREUTZ - OAB:MT/13.407-B

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, tendo as partes 

acima indicadas.

As partes, conforme petição juntada às pp. 68/69, entabularam acordo 

requerendo a sua homologação e extinção da presente ação (p. 70).
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Assim, verificando que o acordo fora assinado pelas partes, assistidas de 

seus respectivos advogados, os quais possuem poderes para transigir, 

conforme procurações encartadas às pp. 14 e 52, bem como a 

comprovação do adimplemento pactuado (p.71) 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 às pp. 68/69 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 e honorários advocatícios nos termos pactuados.

Oficie-se o Cartório do 2º Ofício desta Comarca, para que proceda com 

imediata baixa do protesto efetuado em nome do executado (p. 34).

Transitada em julgado e cumprida as determinações acima, arquivem-se 

os autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 108392 Nr: 3048-24.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO DA SILVEIRA TORMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC CONSTRUTORA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR J. RODRIGUES JUNIOR 

- OAB:7.044-B/MT

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, tendo as 

partes acima indicadas.

As partes, conforme petição juntada às pp. 112/113, entabularam acordo 

requerendo a sua homologação e consequente extinção da presente ação 

(p. 114).

Assim, verificando que o acordo fora assinado pelas partes, assistidas de 

seus respectivos advogados, os quais possuem poderes para transigir, 

conforme procurações encartadas às pp. 22 e 23 (Cód. 114286), 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 às pp. 112/113 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 pelo exequente conforme pactuado. Ressalto que o recolhimento 

das custas fora postergado para o final da lide, em caráter excepcional, 

conforme decisão de p. 54, o que diferencia-se dos benefícios da 

gratuidade de justiça alegado.

Não há restrições judiciais, tão pouco baixas de protestos a serem 

efetuadas no presente feito.

Transitada em julgado e cumprida as determinações acima, arquivem-se 

os autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 103930 Nr: 750-59.2015.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO DA SILVEIRA TORMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC CONSTRUTORA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR J. RODRIGUES JUNIOR 

- OAB:7.044-B/MT

 VISTOS, ETC.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO, tendo as partes acima indicadas.

Verifica-se que as partes transigiram nos autos da execução n° 

5379-13.2014.811.0045 - Cód. 99237 (apenso), manifestando-se às pp. 

268/270 pela extinção do feito, não havendo interesse no prosseguimento 

da presente demanda.

Assim, verificando que o acordo fora assinado pelas partes, assistidas de 

seus respectivos advogados, os quais possuem poderes para transigir, 

conforme procurações encartadas às pp. 45 e 150, 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 às pp. 268/270 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 pelo embargante conforme pactuado. Ressalto que o recolhimento 

das custas fora postergado para o final da lide, em caráter excepcional, 

conforme decisão de pp. 180/182, o que diferencia-se dos benefícios da 

gratuidade de justiça alegado. Honorários advocatícios da forma pactuada.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

de praxe. Honorários advocatícios da forma pactuada.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 106530 Nr: 2096-45.2015.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE - COSTA FAZENDAS S/A, VICENTE 

APARECIDO FRANCISCO COSTA, ILDA ONESCO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Hackmann 

Rodrigues - OAB:18660/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR RODRIGO NUNES - 

OAB:SP/260.942, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:MT 5.222

 Impulsiono os autos com a nova proposta de honorários do perito para 

intimação do exequente para manifestar-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 87926 Nr: 1776-63.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS COMÉRCIO DE PEÇAS P/VEÍCULOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOS LTDA, 

MAPFRE - VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA VANESSA PUZISKI 

ROSSAROLA - OAB:MT/16.914, LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:MT/3.884, JACO CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013-A/MT, 

RICARDO KAWASAKI - OAB:MT/15.729

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 110293 Nr: 4106-62.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA BETHANIA SANTOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214/DF, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte requerida para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 102899 Nr: 210-11.2015.811.0045

 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: HELENA ZAPELLO LONDERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT, JHONY NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 
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BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte requerida para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 94084 Nr: 1086-97.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KREMER, KREIN E CIA LTDA, CELSO KREIN, 

RENATO FRANCISCO KREMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:SP/217.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

de 2 diligências do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 60,00, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 115042 Nr: 6695-27.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UYRAÇU GOMES LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se acerca da 

carta precatória devolvida de pp. 62/66 no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 108123 Nr: 2901-95.2015.811.0045

 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: PATRICIA GOESTEMEIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, JHONY 

NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte requerida para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003828-39.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANDRO MARCOS GUZZO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENESIO RODRIGUES DA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003828-39.2018.8.11.0045. AUTOR(A): ELIANDRO 

MARCOS GUZZO RÉU: GENESIO RODRIGUES DA COSTA VISTO. 

Expeça-se mandado monitório, citando-se o requerido para que efetue o 

pagamento da dívida principal, bem dos honorários advocatícios, fixados 

em cinco por cento do valor atribuído à causa, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do que recomenda o artigo 701, do Novo Código de 

Processo Civil. Consigne no referido mandado que, no prazo supra, 

poderá o requerido oferecer embargos monitórios, que suspenderão a 

eficácia do mandado inicial (art. 702, NCPC). Advirta-o que caso não sejam 

opostos os embargos constituir-se-á em pleno direito o título executivo 

judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, nos 

termos do que dispõe o artigo 701, § 2°, do mesmo Codex. Na hipótese de 

cumprimento do mandado, ficará o requerido isento do pagamento de 

custas (NCPC, § 1º, do artigo 701). Defiro o pedido de gratuidade de 

justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 02 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001979-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA ADELINO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

TATIANI KERBER DIEL (ADVOGADO(A))

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 Processo: 1001979-32.2018.8.11.0045. REQUERENTE: 

JOSEFA ADELINO DO NASCIMENTO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Cumpra-se o despacho proferido em 

audiência, conforme documento de ID n° 15702416. Às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde, 02 de outubro de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004099-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI (ADVOGADO(A))

ALICE MACHADO (AUTOR(A))

EDNILSON ZANARDINI MENEZES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1004099-48.2018.8.11.0045 VISTO. Trata-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA E 

PRODUÇÃO DE PROVA EM CARÁTER EMERGENCIAL, proposta por ALICE 

MACHADO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, pugnando pela antecipação dos efeitos da tutela no sentido de 

compelir o requerido ao estabelecimento do benefício previdenciário de 

auxílio-doença, que foi indeferido administrativamente. Com a inicial juntou 

documentos. É o relato do necessário. Decido. Pois bem. Segundo o art. 

300 do novo Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de 

urgência há de ser observando dois elementos, quais sejam: probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

(fumus boni iuris e periculum in mora). Considerando os elementos de 

cognição existente nos presentes autos, tenho que a autora conseguiu 

demonstrar ‘prima facie’ a probabilidade de seu direito. Isso porque, 

segundo dicção legal (artigo 59 da Lei 8.213/1991), “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”. 

Portanto, a concessão do referido benefício previdenciário está 

subordinada à comprovação dos seguintes requisitos legais: a) qualidade 

de segurado (Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) período de carência de 12 

(doze) contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I), salvo as exceções 

legais (Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade para o exercício de 

atividade laborativa. No caso vertente, a qualidade de segurada do restou 

suficientemente demonstrada, pela CNIS, anexado à inicial (ID n.º 

15669833), eis que comprova existência de contribuições em número 

suficiente, conforme previsto no art. 25 da Lei nº 8.213/91. No tocante ao 

requisito da incapacidade laboral, a requerente apresentou exames, 

relatórios, bem como laudo médico recente evidenciando que é portadora 

da seguinte enfermidade: (ID N.º 15669840, 15669951, 15669961, 

15669968, 15669970, 15669976, 15669980 e 15669982). CID 10 I20: 

Angina Pectoris; CID 10 I10: Hipertensão; CID 10 I25: Doença isquêmica 

crônica do coração; CID 10 E11: Diabetes mellitus tipo II. Assim, os 

documentos acostados a inicial, demonstram que a requerente está 

incapacitada para o exercício de qualquer atividade profissional por tempo 

indeterminado. Impende registrar, ainda, que o art. 62 da Lei nº 8.213/91 

impõe que o benefício de auxílio-doença concedido ao segurado só 

cessará quando houver sua reabilitação ou, sendo ela impossível, quando 
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for aposentado por invalidez. Vejamos: "Art. 62. O segurado em gozo de 

auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, 

deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o 

exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado 

como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a 

subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado 

por invalidez. Igualmente está caracterizado o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo, pois se a tutela jurisdicional for concedida 

apenas ao final causará sérios danos à autora, afetando a sua 

subsistência, considerando o caráter nitidamente alimentar do benefício. 

Em suma: a eficácia do provimento final estará seriamente comprometida 

caso os seus efeitos não sejam antecipados imediatamente, 

estabelecendo desde já o estado jurídico agredido pela não concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Posto isso, estando presentes 

os requisitos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, DEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar ao instituto requerido 

o estabelecimento do benefício de auxílio-doença à ALICE MACHADO, NB 

624.026.389-7 (ID n° 15607786), devendo ser mantido pelo período de 180 

(cento e oitenta) dias, o que deve ser feito no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 200,00 (art. 297, CPC). Findado o prazo de 

manutenção do benefício, sem a realização da perícia médica, e não 

ocorrendo recuperação, determino que a parte autora apresente aos 

autos, documentos médicos atualizados, datados em até 30 (trinta) dias, 

comprovando a permanência da incapacidade, para que se necessário 

seja prorrogado o prazo do auxílio doença concedido em sede de tutela 

antecipada, até que a perícia médica seja realizada. INTIME-SE o INSS, por 

meio da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, Gerência 

Executiva, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, Centro, CEP 

78.005-600, Cuiabá-MT, para que faça prova da implantação do benefício, 

DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME DO AUTOR, RG, CPF, DATA 

DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE. No mais, a praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstram que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Em razão do acima exposto é que, à luz da impossibilidade 

de conciliação entre as partes, dispenso a realização de audiência de 

conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, DETERMINO a 

citação do réu para, querendo, contestar a ação, nos termos do art. 336 e 

seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, 

todos do CPC). Cientifique-se o instituto requerido que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Proceda, a Secretaria, a 

nomeação do perito(a) no sistema AJG. O expert deverá apresentar o 

laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Caso o 

(a) perito (a) aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 

200,00 (duzentos reais), nos termos da Tabela V da Resolução n. 

CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. É imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos 

processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Quanto à apresentação dos 

quesitos, verifica-se que a parte autora já apresentou na inicial. Por sua 

vez, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas 

previdenciárias. Assinalada data para realização da perícia, intimem-se as 

partes e os respectivos assistentes, se houverem, observando-se prazo 

razoável com intuito de evitar que reste frustrada a realização dos atos 

designados. O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 

30 (trinta) dias a contar da data da finalização da perícia. Entregue o 

laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo 

solicitação de esclarecimentos, requisite-se o pagamento dos honorários 

junto ao sistema da AJG. Defiro a gratuidade da justiça. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 03 de 

outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003771-21.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA GUEDES DE SOUZA RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - ME (RÉU)

ROYAL SUPERMERCADOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1003771-21.2018.8.11.0045 AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO REQUERENTE: NOEMIA GUEDES DE SOUZA RODRIGUES 

REQUERIDA: ROYAL SUPERMERCADOS. VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO proposta por NOEMIA GUEDES DE 

SOUZA RODRIGUES em desfavor de ROYAL SUPERMERCADOS. Alega a 

parte autora que no ano de 2014 fez compras na empresa requerida, 

contudo a empresa encerrou suas atividades, não conseguindo quitar o 

débito desde então. Discorre que, seu nome consta escrito nos órgãos de 

proteção ao crédito desde 20 de abril de 2015. Assim, requer a 

consignação do pagamento, para que possa realizar a quitação do débito 

e ter seu nome retirado dos órgãos de proteção ao crédito. Com a inicial 

juntou documentos. É o breve relato. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, tendo as partes acima qualificadas. A 

tutela provisória, tanto de urgência quanto de evidência que vem descrita 

no art. 300 do Código de Processo Civil, permite que o titular do direito 

comece a usufruir do bem (ou direito) que, aparentemente faz jus, ainda 

durante o curso do processo. No caso dos autos, verifico a presença de 

ambos os requisitos exigidos, probabilidade do direito, encontra-se 

traduzida nos autos pelo documento de ID n.º 15235088, onde demonstra 

que o nome do autor foi levado a protesto, pela dívida que pretende, por 

esta via judicial, efetuar o pagamento. O autor tem o direito de pagar em 

Juízo as dívidas levada a protesto, já que não conseguiu localizar o 

requerido, para a extinção da obrigação. O segundo requisito para a 

concessão da antecipação de tutela, no caso, o perigo de dano, 

encontra-se nos efeitos nefastos que a inadimplência do débito está 

acarretando ao autor em sua vida pessoal. Diante disso, verifico a 

presença da fumaça do bom direito, consistente no direito do autor buscar 

sua pretensão, em ação própria, objetivando o pagamento da dívida. E 

nesse mesmo raciocínio o Tribunal de Justiça tem julgado: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PROTESTO 

DE TÍTULO - DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR PROTESTADO - CAUÇÃO 

IDÔNEA - REGISTRO DO NOME DO DEVEDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - 

RECURSO IMPROVIDO. Mantém-se a decisão que antecipou os efeitos da 

tutela de sustação dos efeitos de título protestado, se presentes os 

requisitos autorizadores da medida. Se pendente discussão judicial sobre 

a dívida ou o seu valor, a parte deposita o valor do título protestado em 

ação consignatória e ainda presta caução na origem, resta indevida a 

inscrição do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito. (TJMT - 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 112774/2008 

- CLASSE CNJ - 202 – COMARCA CAPITAL - DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES - RELATOR). Posto isto, presentes os pressupostos necessários 

para concessão da liminar, que são o fumus boni iuris pela documentação 

que instrui o pedido, os quais tenho como verossímeis, estando também 

evidenciado o periculum in mora, face os prejuízo que o protesto acarreta 

a vida do autor. Defiro a consignação requerida na petição inicial, cujo 

valor deverá ser depositado na Conta de Depósito Judicial, em 05 (cinco) 

dias. INTIME-SE o autor para efetuar o depósito. Assim, CONCEDO A 

LIMINAR PLEITEADA com o fim de determinar a retirada do nome do 

requerente do cadastro de inadimplentes SPC/SERASA, após comprovado 

o depósito em conta judicial do valor devido, conforme documento de ID n.º 

15235088, referente ao protesto junto à requerida. Feito o depósito, 

oficie-se ao SPC/SERASA para que cumpra a liminar acima concedida 

retirando imediatamente o nome do requerente do cadastro de 

inadimplentes, até ulterior determinação deste Juízo. Após, cite-se a 

requerida no endereço constante na inicial de ID n.º 15235012 para 

levantar a importância depositada ou oferecer contestação, no prazo 

legal. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Cumpra-se, expedindo o 

que necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 03 de outubro de 2018. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002071-10.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1002071-10.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ZILDA 

PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Sentença proferida em audiência, conforme documento de 

ID n° 15702833. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde, 02 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 100649 Nr: 2614-10.2015.811.0021

 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: Marilaine Tibola, Marineide Pereira Borges, MERCEDES 

VERÔNICA BECKER, Michele Angrizano Quintana, Maristela Terzinha 

Marchioretto, Michele Jaqueline Pezzini, Neuri Valter Scherer, Nilva Paula 

Stein, Naira Aparecida Piccinini Fabro, Nilce Maria de Jesus, NUBIA 

ROSANA CANDATEN REINHER, Natalie Galle Wiercinski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurene Campos de Sousa 

Cardoso - OAB:OAB/MT 18.938/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 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.: 19032 Nr: 2185-24.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Ferraz da Silva, Espolio de Luíz Anildo 

Brum da Costa, Marilene Machado da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT

 Diante do exposto, determino, a partir da data do requerimento, a 

suspensão do presente feito pelo prazo postulado pelo 

exequente.Proceda à Secretaria a anotação sistêmica de tal suspensão e 

o seu prazo.Transcorrido o prazo sem manifestação, independentemente 

de nova deliberação, intime-se o exequente para manifestar-se.Após a 

intimação do exequente, não sendo nada requerido no prazo de 10 (dez) 

dias, determino, por analogia ao artigo 40, parágrafo 2º da lei n.º 6.830/90, 

o arquivamento (arquivo definitivo) dos autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 33397 Nr: 2406-02.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O

 Considerando que o exequente atingiu a maioridade civil, o que se denota 

do documento colacionado à fl. 15, determino a respectiva intimação 

pessoal para que requeira o que entender de direito em termos de 

prosseguimento, consignando para cumprimento o prazo de 10 dias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 101308 Nr: 2993-48.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Renato de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Dante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A, Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - 

OAB:20700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...). 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.Sem prejuízo, proceda à 

vinculação dos valores penhorados nos autos, ao feito e, após, proceda à 

transferência de valores conforme requerido à fl. 321, devendo referido 

alvará ser expedido em nome do beneficiário específico.Cumpridas as 

medidas acima, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 6116 Nr: 178-98.2003.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião da Rocha Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, 
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parágrafo 1º do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1042 Nr: 609-74.1999.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Valente Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dário Rodrigues Salazar, Margot Maria Luvison

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A

 Considerando a remissão da dívida executada, de rigor, o deferimento do 

pedido de fls. 252.

 Nesse passo, oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, 

para proceder o levantamento da penhora averbada à margem da 

matrícula nº 268, sob a legenda “AV-63-628”.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31617 Nr: 617-65.2010.811.0021

 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: Nadir Antonio Stein

 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

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1032707 Nr: 3477-58.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zema Cia. de Petróleo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto LK Ltda - ME, Klênio Pires da Silva, 

Nabia Alves Rocha Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinícius Flávio Borges Barreto 

- OAB:OAB/MG 81.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estando devidamente cumprida a ordem deprecada, proceda à devolução 

dos presentes autos à origens, devidamente acompanhados dos 

embargos à execução em apenso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 2038 Nr: 2740-12.2005.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Rodrigues de Azeredo, Pedro 

Severino dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alair Fernandes Santiago - 

OAB:6241, Ana Lidia Alves de Souza - OAB:14932, Eduardo José 

Gonçalves Santiago - OAB:30193, José Carlos Sobrinho - 

OAB:14561, Laryssa Marçal de Castilho - OAB:42104/GO

 Diante do exposto, considerando o pedido à fl. 275-vs, determino que o 

interessado/exequente providencie a venda por iniciat iva 

particular.Demonstrada a impossibilidade ou frustração da venda 

particular, fica ao interessado aberta a possibilidade de requerimento de 

leilão judicial.Assim, determino que Intime-se o exequente para que 

impulsione o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 91614 Nr: 1232-16.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A, Karulliny Neves da Silva - OAB:OAB/MT 

19075 A

 Deixo de acolher o pedido de sobrestamento do feito eis que, pode a 

adversa, caso queira, postular a habilitação dos sucessores do de cujos.

 Ante o exposto e considerando a juntada da certidão de óbito do 

executado (fl. 158), intime-se a exequente para, querendo, promover a 

respectiva habilitação.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 105818 Nr: 194-95.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hoffmann & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Devilla

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de sobrestamento pelo prazo requerido à fl. 78.

 Após decorrido o prazo de suspensão, manifeste-se a exequente 

independente de nova intimação sob pena de arquivamento.

 Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 14187 Nr: 1133-27.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A. A. Bernieri Comércio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Antunes Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maykell Eduardo Miyazaki - 

OAB:OAB/MT 9.663, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A

 (...)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 

e fe t ivamente possam so lver  o  fe i to ,  sob  pena de 

arquivamento.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 15512 Nr: 2458-37.2006.811.0021
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ederson Jose Dente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Ouro e Prata S/A, Seguradora 

Bradesco Seguros S/A

 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: Daniela Rizzi - OAB:RS- 55226, 

Glauco de Góes Guitti - OAB:10.320-B, Jaime Bandeira Rodrigues - 

OAB:41259, Marlise Foppa - OAB:62483/RS

 Previamente à análise ao pedido retro, cumpra-se integralmente a decisão 

de fl. 907-vs, procedendo à intimação pessoal da parte requerente, 

conforme já determinado.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 113546 Nr: 4464-65.2016.811.0021

 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: Cicero José Arjona Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heiden Frare, Lucas Eduardo da Grava Frare

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane dos Santos Menino - 

OAB:OAB/SP 243186, Roberto Aparecido Domiciano - OAB:356540

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença, relativo a recebimento de honorários de 

sucumbência.

 Diante do pedido de cumprimento, intime-se o executado para, nos termos 

do artigo 523 caput do Código de Processo Civil, efetuar o pagamento do 

débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da 

condenação de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios também no patamar de 10% (dez por cento), conforme 

parágrafo primeiro do dispositivo citado.

 Não havendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 19788 Nr: 2917-05.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renovaveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Luiz Becker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Correa de Lima - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Mister ressaltar que o encaminhamento dos autos diretamente ao 

arquivo não extingue a execução, eis que a presente decisão não detém 

cunho meritório, podendo o feito ser movimentado – mediante 

desarquivamento – a qualquer tempo antes do implemento da prescrição 

intercorrente que, no presente caso, dar-se-á somente após o período de 

05 (cinco) anos contados ao findar do prazo de suspensão da prescrição 

por 01 (um) ano, conforme será determinado na presente decisão.Diante 

de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos 

autos.Determino que o prazo prescricional do presente feito seja 

suspenso pelo período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão 

da execução, devendo a Secretaria providenciar a anotação sistêmica de 

tal determinação.Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos 

autos à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, 

conforme preconiza o artigo 40, parágrafo 3º da lei n.º Lei n.º 

6.830/90.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 92302 Nr: 1809-91.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Genova, Ivanildo José Genova

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Fica desde já os longa manus cientificados que o depósito do bem 

penhorado somente poderá ser efetivado em poder do executado, nos 

termos do artigo 840, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, com 

expressa anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção. Do 

contrário e de forma ordinária, deverá o bem ser depositado em nome do 

exequente, ficando este na condição de fiel depositário, ciente ainda que 

deverá providenciar e custear a remoção do bem, sob pena de precluir do 

direito que lhe assiste na execução, com a consequente liberação da 

penhora.Autorizo que o Sr. Oficial de Justiça, no caso de ausência de 

expressa concordância – pelo exequente - do depósito de bem em poder 

do executado e se eventualmente não providenciar aquele os meios 

necessário para a remoção imediata do bem, que deixe de cumprir a 

ordem, oportunidade em que haverá a mediata preclusão da possibilidade 

de penhora de bens da mesma natureza.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 

exequente 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 preclusão da possibilidade da prática do ato.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.Cumpra-se, 

expedindo mandado de penhora, avaliação e intimação, conforme acima 

determinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 109222 Nr: 1988-54.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Credito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberléia Aparecida Pister da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:OAB/MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a comprovação do pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 64.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 32263 Nr: 1264-60.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Votorantim S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Carlos Botelho Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Sezanowski Machado - 

OAB:25276/PR, Stephany Mary Ferreira Regis da Silva - 

OAB:53.612/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de BACENJUD, eis que a última tentativa de penhora 

online foi realizada há um curto espaço de tempo tendo restado 
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parcialmente cumprida (fl. 197).

Nesse passo, determino que a parte exequente seja intimada para 

manifestar-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que 

entender de direito em termos de prosseguimento.

Nada sendo apresentado no prazo acima consignado, mantenham-se os 

autos suspensos nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo 

Civil, cientificando-se a exequente da suspensão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 114111 Nr: 4823-15.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperartiva de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Graça Ortiz Wilsmann, Heinz 

Wilsmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Eneas Jorge - 

OAB:25.386/GO, Pedro Paulo Alves da Costa Filho - OAB:37238

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de um valor muito pequeno, conforme demonstrativo 

retro juntado, não havendo razão para se determinar a transferência de tal 

importância para a conta única, haja vista que nenhuma satisfação efetiva 

trará à parte exequente.

Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da ínfima 

importância, devendo a parte exequente ser intimada para se manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

sob pena de arquivamento

Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

voltem-me conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 104525 Nr: 4986-29.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rondoagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldir Pessini, Ana Lucia Pessini, Julio Olivio 

Pessini, Jonas Adriano Pessini, Juliana Castilho Pessini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gelson Luis Gall de Oliveira - 

OAB:3966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT

 Defiro o pedido à fl. 63.

 Nesse passo determino que seja procedida avaliação da fração do bem 

imóvel indicado, lavrando-se o respectivo auto e dele intimando o 

executado e respectivo cônjuge.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 27675 Nr: 2123-13.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar Ribeiro de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 23352 Nr: 2700-25.2008.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renovaveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alicinio Marcos Ferreira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Rachel Freitas das Silva - 

OAB:25793/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Ora, mostra-se muito mais condizente com uma dinâmica processual 

célere, não somente para o Poder Judiciário como para os representantes 

judiciais da Fazenda Pública, que sejam os autos arquivados desde já, 

com a expressa menção de suspensão do prazo prescricional pelo 

período de 01 (um) ano, sob a clara possibilidade de serem eles 

desarquivados à qualquer tempo acaso sejam necessárias quaisquer 

posteriores movimentações processuais.Mister ressaltar que o 

encaminhamento dos autos diretamente ao arquivo não extingue a 

execução, eis que a presente decisão não detém cunho meritório, 

podendo o feito ser movimentado – mediante desarquivamento – a 

qualquer tempo antes do implemento da prescrição intercorrente que, no 

presente caso, dar-se-á somente após o período de 05 (cinco) anos 

contados ao findar do prazo de suspensão da prescrição por 01 (um) 

ano, conforme será determinado na presente decisão.Diante de todo o 

exposto, determino desde já o arquivamento dos autos.Determino que o 

prazo prescricional do presente feito seja suspenso pelo período de 01 

(um) ano contado do pedido de suspensão da execução, devendo a 

Secretaria providenciar a anotação sistêmica de tal determinação.Fica 

facultado ao exequente o desarquivamento dos autos à qualquer tempo, 

acaso sejam encontrados bens do devedor, conforme preconiza o artigo 

40, parágrafo 3º da lei n.º Lei n.º 6.830/90.Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, 

arquivem-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 81549 Nr: 386-67.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:11283A 

- MT, Wallison Henrique Justo e Lemes - OAB:21.984 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que há petição pendente de juntada, devolvo o feito ao 

cartório para respectiva providência.

Após, retornem-me conclusos para análise da manifestação de fls. 131 e 

demais pedidos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 38329 Nr: 2931-47.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. L. G. PINTO - M/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Fernando Siqueira 

Castro - OAB:15104-A MT, RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lidia Alves de Souza - 

OAB:6426-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 
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conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento, notadamente os demais pedidos formulados à fl. 

158-vs.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.: 4817 Nr: 823-94.2001.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabrisuper Supermercado Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lafayette Garcia Novas 

Sobrinho - OAB:6842/MT, Mônica Pagliuso Siqueira de Mesquita - 

OAB:mimi

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Martins do 

Nascimento - OAB:, Luiz Schuster - OAB:3.379/MT, Vanessa 

Sperandio - OAB:1696/RO

 Diante do exposto, determino, a partir da data do requerimento, a 

suspensão do presente feito pelo prazo postulado pelo 

exequente.Proceda à Secretaria a anotação sistêmica de tal suspensão e 

o seu prazo.Transcorrido o prazo sem manifestação, independentemente 

de nova deliberação, intime-se o exequente para manifestar-se.Após a 

intimação do exequente, não sendo nada requerido no prazo de 10 (dez) 

dias, determino, por analogia ao artigo 40, parágrafo 2º da lei n.º 6.830/90, 

o arquivamento (arquivo definitivo) dos autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1035037 Nr: 5017-44.2018.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Klênio Pires da Silva, Nabia Alves Rocha Silva, MARIA 

ELZA DA SILVA SALGADO, LAUREDO PIRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zema Cia. de Petróleo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETEVALDO CLEVERSON CANCIO 

BALBINO - OAB:18827

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de embargos à execução opostos em decorrência da citação 

ocorrida nos autos da carta precatória em apenso.

Assim sendo e considerando o teor do art. 914, § 2º, do Código de 

Processo Civil, factível que a competência para processamento e 

julgamento é do Juízo deprecante, mostrando-se necessária, neste 

momento processual, tão somente a remessa dos presentes autos ao 

Juízo supramencionado sem que sejam analisados, até mesmo, os 

requisitos de admissibilidade da inicial:

“(...) Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1o Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, 

autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais 

relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, 

sob sua responsabilidade pessoal.

§ 2o Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo 

deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do 

juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos 

da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo 

deprecado.

Ante o exposto, remetam-se os autos à Comarca de Araxá-MG, para 

processamento e julgamento, consignando as nossas homenagens.

Intime-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 17821 Nr: 976-20.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA DE JESUS CÂMARA LOCATELLI LUNKES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques Martins Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lidia Alves de Souza - 

OAB:14932, Ester da Silva Manso Gomes - OAB:15101-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Bruno Barroso - 

OAB:OAB/GO 21.342

 Inviável o deferimento de alienação particular do bem imóvel constritado 

nos autos, na forma postulada eis que não preenchidos os requisitos 

legais para tal mister.

 Com efeito, o valor ofertado pelo suposto comprador é inferior ao valor 

atribuído ao bem, por meio da avaliação judicial constante dos autos, o que 

inviabiliza a transação, por força do disposto no art. 895, I, do Código de 

Processo Civil.

 Ante o exposto, deixo de acolher o pedido formulado à fl. 236 e, por 

consequência, determino o prosseguimento do feito em seus ulteriores 

termos, notadamente com o cumprimento de decisão de fl. 235-vs.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 2507 Nr: 2719-36.2005.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO ROBERTO PAGLIARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlindo José Vogel - 

OAB:5360-A

 Previamente à análise ao pedido retro, intime-se a exequente a colacionar 

ao feito planilha atualizada do débito, tendo em vista encontrar-se este, 

ainda calculado em cruzeiros, o que inviabiliza eventuais medidas 

constritórias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1034909 Nr: 4931-73.2018.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Maria Grando Jascoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratam-se os presentes autos de embargos à execução ajuizados com a 

finalidade de resistir aos autos executivos apensos.

 No termos do artigo 914 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 

(Código de Processo Civil), passo a analisar os embargos opostos.

 Primeiramente, cumpre analisar o efeito no qual os embargos devem ser 

recebidos, sendo certo que a regra passou a ser o recebimento sem 

efeito suspensivo. Neste sentido o disposto no art. 919 caput do Código 

de Processo Civil:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

 No caso dos autos, entendo que os embargos devem ser realmente 

recebidos sem efeito suspensivo, sendo certo que não deve ser aplicada 

a regra do parágrafo 1º do art. 919 do Código de Processo Civil, pois a 

execução em apenso não foi garantida por penhora, depósito ou caução, 

bem como o Embargante não demonstrou a relevância da fundamentação 

do pedido e principalmente que o prosseguimento da execução poderá 

causar-lhe dano de difícil ou incerta reparação. Ressalto que é necessário 

haver a presença dos dois requisitos para se determinar a suspensão da 

execução – segurança da execução e relevância dos fundamentos.

 Devo mencionar, todavia, que esta decisão se reveste do caráter 

precário, podendo ser modificada caso cessem as circunstâncias que a 

motivaram. Neste sentido o disposto no parágrafo 2º do art. 919 do Código 

de Processo Civil:

§ 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos 

efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou 

revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

 Diante o exposto, recebo os embargos opostos pela parte executada, 

sem efeito suspensivo, determinando que a parte embargada seja intimada 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme preceitua o 

art. 920, inciso I do Código de Processo Civil.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy
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 Cod. Proc.: 35252 Nr: 4265-53.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluir Schneider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stephany Mary Ferreira Regis 

da Silva - OAB:53.612/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consoante se infere dos autos, tentada a intimação por diversas vezes 

do executado via mandado, restou certificado em todas as certidões que o 

executado “foi embora há muito tempo para o Estado do Pará” - fls. 51; 

“que já faz muitos anos que não reside mais nesta cidade e Comarca de 

Água Boa” - fls. 81; “mudou-se já há algum tempo, tendo notícias de que 

seria para Ribeirão Cascalheira” - fls. 122; “que no local possui um imóvel 

abandonado há muitos anos e os vizinhos nada sabem informar a 

respeito” - fls. 135; “mudou-se do endereço, há mais de ano” - fls. 143.

 Assim, denota-se que de fato houvera alteração de endereço sem a 

respectiva comunicação ao fisco.

 Destarte, defiro a citação por edital e determino a expedição do 

necessário para respectivo cumprimento.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 29538 Nr: 3974-87.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenir Paulo Biasibetti, Zenir Paulo Biasibetti-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 Defiro o pedido de transferência de valores formulado à fl. 83, devendo 

referido alvará ser expedido em nome do beneficiário específico.

Sem prejuízo, deixo de acolher os demais pedidos por ser ônus da parte, 

caso queira, promover a habilitação dos sucessores da parte adversa, 

independentemente da abertura de inventário.

Nesse passo, renove-se a vista a exequente, para que requeira medidas 

úteis ao prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 81837 Nr: 674-15.2012.811.0021

 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): Vitor Akiyo Sasaki, Roberto Akira Abe, Sonia 

Sayuri Nakagami Abe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro formulado e determino a expedição de carta 

precatória, a fim de citar e intimar os requeridos, devendo a referida ordem 

ser cumprida no endereço indicado às fls. 144.

 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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107234 Nr: 937-08.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Dante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, Jose Ercilio de Oliveira - OAB:27141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de fls. 90 pelo mesmo fundamento da decisão de fls. 

84/85.

 Nesse passo, arquivem-se os autos conforme já determinado.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 4568 Nr: 2558-26.2005.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elton Roveno Iappe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10.133/MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago 

Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Elton Roveno em face 

da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso.

 Realizados alguns atos processuais, restou informado nos autos, o 

cumprimento da obrigação, via pagamento de RPV, nada mais havendo a 

exequente a requerer (fl. 223).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve o presente 

cumprimento de sentença ser extinto, em conformidade com as regras do 

art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

 Assim, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, nos termos 

do que estabelece o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 96824 Nr: 377-03.2015.811.0021

 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: Alcides Cecatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Pires Guimaraes - 

OAB:24.293/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/ MT

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença, relativo a recebimento de honorários de 

sucumbência.

 Diante do pedido de cumprimento, intime-se o executado para, nos termos 

do artigo 523 caput do Código de Processo Civil, efetuar o pagamento do 

débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da 
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condenação de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios também no patamar de 10% (dez por cento), conforme 

parágrafo primeiro do dispositivo citado.

 Não havendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 86717 Nr: 1203-97.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tura & Tura Ltda., Serineu Osmar Tura, Simone Tura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 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:

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença, relativo a recebimento de honorários de 

sucumbência.

 Diante do pedido de cumprimento, intime-se o executado para, nos termos 

do artigo 523 caput do Código de Processo Civil, efetuar o pagamento do 

débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da 

condenação de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios também no patamar de 10% (dez por cento), conforme 

parágrafo primeiro do dispositivo citado.

 Não havendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 108746 Nr: 1694-02.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilon Missias Duarte Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro formulado.

 Nesse passo, renove-se a ordem de citação dantes expedida, porém via 

postal e para cumprimento nos endereços indicados à fl. 91.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 81069 Nr: 4090-25.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arroz Supremo Industria e Comercio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de sobrestamento pelo prazo requerido à fl. 162-vs.

 Após decorrido o prazo de suspensão, manifeste-se a exequente 

independente de nova intimação sob pena de arquivamento.

 Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 2968 Nr: 2-13.1989.811.0021

 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: ALTAMIRO JOÃO DAMIANO, TEREZINHA PAGLIUSI 

DAMIANO, CARMELO PAGLIUSI, APARECIDA YOLANDA ORLANDI 

PAGLIUSI, JACYR DA SILVA COSTA, LUZIA OLGA PAGLIUSI COSTA, 

ALCIDES CABRERA GOMES, PALMIRA PAGLIUSI GOMES, GUIOMAR 

PAGLIUSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adilson José de Barros, Maria Rita 

Zaiden de Barros, ESPÓLIO DE JOSÉ GARCIA DE BARROS, Wilson José 

de Barros, TEREZINHA MARIA DE BARROS, MARIA DAS GRAÇAS 

BARROS CARNEIRO, Dário Rodrigues Salazar, Banco do Brasil S/A, Airton 

José Rafaelli, BENJAMIN DE PAIVA CARNEIRO, CIRENE GARCIA DE 

BARROS, João Franklin Ramos de Mello, Januncio Januario Dantas, Auro 

da Aparecida Ramos de Mello, Velci Luis Raffaelli, Janete Lucia Tonial 

Rafaelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubens Silva - OAB:14512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisangela da Silva Campos 

Dantas - OAB:24.096/GO, Lara Roberta Arantes Silva - 

OAB:36.275/GO, Paula Rodrigues da Silva - OAB:13605-A/MT, 

Roberto zampieri - OAB:4094, Rui Jerônimo da Silva Junior - 

OAB:15729-E

 (...). No entanto, a designação de audiência específica para tal em todo e 

qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande maioria das 

vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada num ato 

que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela.Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida.Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz.Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção.Após, venham-me os autos conclusos para 

a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem como 

para o efetivo saneamento do feito.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 6894 Nr: 866-60.2003.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos de Lima Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Jácomo Clivati 

Junior - OAB:9.245/MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, 

Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Nesse passo, declaro sem efeito a penhora anteriormente efetivada 

sobre o imóvel de matrícula nº 38.178.Sem prejuízo, providencie o Sr. 

Gestor Judiciário o necessário para a designação de data para a 

expropriação do bem penhorado em alienação judicial, objeto da matrícula 

nº 38.181 observando-se que o bem será expropriado em primeira praça 

pelo valor de piso equivalente ao montante designado na avaliação, e na 

hipótese de venda em segunda praça, pelo equivalente à, no mínimo, 60% 

(sessenta por cento) da avaliação, conforme regra mencionada no artigo 

891, parágrafo único, do Código de Processo Civil.O arrematante que 

pretender adquirir o bem em parcelas deverá observar a regra do artigo 

895 e seus incisos e parágrafos do diploma adjetivo cível referido, a fim de 
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que este Juízo possa avaliar as condições de pagamento que o 

interessado pretende realizar. Nomeio como leiloeira oficial a Sra. Cirlei F. 

Balbino da Silva, inscrita na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - 

JUCEMAT sob nº. 022, em conjunto com o leiloeiro Joabe Balbino da Silva, 

inscrito na FAMATO sob nº. 067/2013, ambos com endereço na Rua 02, 

quadra 07, lote A, nº. 264, Residencial JK, CEP nº. 78.068-340, Cuiabá-MT, 

com endereço eletrônico cirleibalbino@leiloesjudiciais.com.br ou 

jurídico@leiloesjudiciais.com.br.Fixo desde já a comissão dos leiloeiros 

acima designado em 5% (cinco por cento) sobre o valor do lanço ofertado 

para arremate do bem, a qual será paga pelo arrematante. (...). Desta 

forma, se apenas um bem daqueles penhorados já satisfazer o débito, a 

alienação dos demais restará prejudicada.Cumpram as formalidades 

legais, expedindo-se, inclusive, e se necessário – artigo 884, inciso I do 

Código de Processo Civil –, edital na forma do artigo 886 do CPC, o qual 

deverá ser fixados no local de costume e publicado, em resumo, com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias, devendo o leiloeiro público 

realizar diligências para a ampla divulgação da alienação do bem (artigo 

887 do CPC).Divulgue-se via rádio local, nos termos do artigo 887, 

parágrafo 5º do Código de Processo Civil.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107228 Nr: 933-68.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Aparecido Dante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Mantenham-se os autos sobrestados pelo prazo requerido à fl. 138.

 Após decorrido o prazo de supramencionado, manifeste-se a exequente 

independente de nova intimação sob pena de arquivamento.

 Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 18709 Nr: 1871-78.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izidoro Miguel Lorini, Espolio de Luíz Anildo 

Brum da Costa, Marilene Machado da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436, Liele Santini - OAB:22376/O, Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT

 Em sua ulterior manifestação nos autos, o exequente postulou pela 

suspensão da execução, eis que estaria em curso procedimento para 

concessão ao executado, de autorização de concessão de descontos 

nos termos da Lei 13.340/2016.

 No mais, a Lei 13.606/2018, deu nova redação ao artigo 10 da Lei 

13.340/2016, in verbis:

“Art. 10. Para os fins de que tratam os arts. 1o, 2o, 3o e 4o desta Lei, 

ficam suspensos a partir da publicação desta Lei até 27 de dezembro de 

2018:

I - o encaminhamento para cobrança judicial e as execuções e cobranças 

judiciais em curso, inclusive as conduzidas pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional e pela Advocacia-Geral da União;

 No caso presente, a necessidade de suspensão da execução 

assemelha-se ao caso tratado no artigo 922 caput da lei n.º 13.105, de 16 

de Março de 2015 (Código de Processo Civil):

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução 

durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra 

voluntariamente a obrigação.

 Saliente-se que se tal fato gerador da suspensão ocorresse antes do 

ajuizamento da ação executiva, caso seria de extinção da ação.

 No entanto, a postulação de concessão de descontos ocorrera após a 

cobrança judicial do débito, de forma que totalmente cabível, conforme 

requerido, a suspensão do feito executivo.

 Diante do exposto, determino, a partir da data do requerimento, a 

suspensão do presente feito pelo prazo postulado pelo exequente.

 Proceda à Secretaria a anotação sistêmica de tal suspensão e o seu 

prazo.

 Transcorrido o prazo sem manifestação, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para manifestar-se.

 Após a intimação do exequente, não sendo nada requerido no prazo de 

10 (dez) dias, determino arquivamento (arquivo definitivo) dos autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 3254 Nr: 711-62.2000.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE SOUZA, Comprebem Comércio e 

Transportes Ltda, Wilson Jacob

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Renor Zappelini, IVANDINA MORAIS 

ZAPPELINI, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3608-B, Jorge A. A. do Amaral - OAB:RS 11155, Namir Jacob - 

OAB:11976/MT, Tarcísio Cardoso Tonhá - OAB:OAB/MT 3573-B, 

Wilson Jacob - OAB:8223-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELISBERTO ODILON 

CÓRDOVA - OAB:SC - 0640, Karla Stefani Cardoso - OAB:19.615/SC

 (...) . Assim, a determinação legal de mantença da suspensão do feito por 

um ano para, de forma automática, ser ele remetido ao arquivo após o 

transcurso do prazo é, ao nosso ver, um conjunto de movimentos 

processuais inúteis.Ora, mostra-se muito mais condizente com uma 

dinâmica processual célere que sejam os autos arquivados desde já, com 

a expressa menção de suspensão do prazo prescricional pelo período de 

01 (um) ano, sob a clara possibilidade de serem eles desarquivados à 

qualquer tempo acaso sejam necessárias quaisquer posteriores 

movimentações processuais.Mister ressaltar que o encaminhamento dos 

autos diretamente ao arquivo não extingue a execução, eis que a presente 

decisão não detém cunho meritório, podendo o feito ser movimentado – 

mediante desarquivamento – a qualquer tempo antes do implemento da 

prescrição intercorrente que, no presente caso, dar-se-á somente após o 

período de 05 (cinco) anos contados ao findar do prazo de suspensão da 

prescrição por 01 (um) ano, conforme será determinado na presente 

decisão.Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos 

autos.Determino que o prazo prescricional do presente feito seja 

suspenso pelo período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão 

da execução, devendo a Secretaria providenciar a anotação sistêmica de 

tal determinação.Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos 

autos à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, 

conforme preconiza o artigo 921, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 25369 Nr: 4648-02.2008.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS ALVES DE SOUZA, TEREZA FURMANN 

ALVES DE SOUZA, TRATORLÂNDIA TRATORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Furman Alves de 

Souza - OAB:12525, TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 3363-B

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.022, II, do Código de 

Processo Civil, visando sanar a omissão, acolho os embargos de 

declaração para retificar o dispositivo da sentença de fls. 116/117, que 
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passa a constar da seguinte forma:“Assim sendo, julgo EXTINTA a 

presente execução fiscal, nos termos do artigo 924, II do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte executada ao pagamento de honorários 

sucumbenciais, no patamar de 10% sobre o valor atualizado da 

causa.Eventuais custas pela parte executada.Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.”Registro que a presente decisão 

passa a ser parte indissolúvel da sentença de fls. 116/117, à qual 

ratificam-se os demais termos.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 103620 Nr: 4531-64.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBOLI RODRIGUES LTDA - ME, Marcelo 

Rubens Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ora, mostra-se muito mais condizente com uma dinâmica processual 

célere que sejam os autos arquivados desde já, com a expressa menção 

de suspensão do prazo prescricional pelo período de 01 (um) ano, sob a 

clara possibilidade de serem eles desarquivados à qualquer tempo acaso 

sejam necessár ias quaisquer poster iores movimentações 

processuais.Mister ressaltar que o encaminhamento dos autos 

diretamente ao arquivo não extingue a execução, eis que a presente 

decisão não detém cunho meritório, podendo o feito ser movimentado – 

mediante desarquivamento – a qualquer tempo antes do implemento da 

prescrição intercorrente que, no presente caso, dar-se-á somente após o 

período de 05 (cinco) anos contados ao findar do prazo de suspensão da 

prescrição por 01 (um) ano, conforme será determinado na presente 

decisão.Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos 

autos.Determino que o prazo prescricional do presente feito seja 

suspenso pelo período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão 

da execução, devendo a Secretaria providenciar a anotação sistêmica de 

tal determinação.Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos 

autos à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, 

conforme preconiza o artigo 921, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1034910 Nr: 4932-58.2018.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivani Salete Grando

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratam-se os presentes autos de embargos à execução ajuizados com a 

finalidade de resistir aos autos executivos apensos.

 No termos do artigo 914 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 

(Código de Processo Civil), passo a analisar os embargos opostos.

 Primeiramente, cumpre analisar o efeito no qual os embargos devem ser 

recebidos, sendo certo que a regra passou a ser o recebimento sem 

efeito suspensivo. Neste sentido o disposto no art. 919 caput do Código 

de Processo Civil:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

 No caso dos autos, entendo que os embargos devem ser realmente 

recebidos sem efeito suspensivo, sendo certo que não deve ser aplicada 

a regra do parágrafo 1º do art. 919 do Código de Processo Civil, pois a 

execução em apenso não foi garantida por penhora, depósito ou caução, 

bem como o Embargante não demonstrou a relevância da fundamentação 

do pedido e principalmente que o prosseguimento da execução poderá 

causar-lhe dano de difícil ou incerta reparação. Ressalto que é necessário 

haver a presença dos dois requisitos para se determinar a suspensão da 

execução – segurança da execução e relevância dos fundamentos.

 Devo mencionar, todavia, que esta decisão se reveste do caráter 

precário, podendo ser modificada caso cessem as circunstâncias que a 

motivaram. Neste sentido o disposto no parágrafo 2º do art. 919 do Código 

de Processo Civil:

§ 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos 

efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou 

revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

 Diante o exposto, recebo os embargos opostos pela parte executada, 

sem efeito suspensivo, determinando que a parte embargada seja intimada 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme preceitua o 

art. 920, inciso I do Código de Processo Civil.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 30728 Nr: 5149-19.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izabel Cristina Mazetti, Nelsi Maria Schaedler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 (...). O Sistema RENAJUD é uma ferramenta que possibilita tanto inserção 

quanto a retirada de constrições judiciais dos veículos encontrados na 

Base Índica Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores 

(RENAVAM), integrando o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de 

Trânsito – DENATRAN.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.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 17630 Nr: 783-05.2007.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:11283A 
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consoante se infere dos autos, pretende o patrono da parte autora a 

designação de audiência para instruir suposta união estável havida entre 

o autor (já falecido) e a suposta companheira, postulante de habilitação no 

presente feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o necessário à análise e decisão.

 Analisando os autos, verifico que embora possível a habilitação do 

companheiro em feitos desta natureza, factível a necessidade de prévia 

comprovação da união estável arguida, o que, contudo, é inviável no bojo 

da presente ação, eis que tal deverá ser promovida em ação própria.

 Ante o exposto, remeto para vias ordinárias a aferição da união estável 

arguida, devendo a parte interessada ingressar com a competente ação, 

ficando sobrestado o presente cumprimento de sentença.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 35315 Nr: 4328-78.2010.811.0021

 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: Margareth Aparecida Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor do acórdão de fls. 126, bem como o aresto proferido 

recentemente no Recurso Extraordinário nº. 631.240/MG, por meio do qual 

o Supremo Tribunal Federal reconheceu ser necessário o prévio 

requerimento administrativo do benefício, suspendo o curso do processo, 

devendo ser intimada a parte requerente para que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, promova o requerimento administrativo junto ao INSS localizado neste 

município de Água Boa-MT, sob pena da extinção do processo.

Demonstrada a postulação na forma acima referida, intime-se a autarquia 

requerida para que, no prazo de 90 (nove) dias, manifeste acerca da 

postulação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31898 Nr: 898-21.2010.811.0021

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Hilmo José Neuberger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Carlos da Silva Junior - 

OAB:21.723/GO, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 Considerando que fora noticiado nos atos a quitação voluntária do débito 

pelo exequente, por hora, deixo de analisar o pedido de fls. 241 e 

determino a intimação da parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da quitação do débito informada às fls. 244/245, 

ressaltando que o silêncio será entendido como cumprimento da 

obrigação.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 83254 Nr: 2097-10.2012.811.0021

 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: LEONDINA SUBRINHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayck Feitosa Câmara - 

OAB:33571 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 722 Nr: 289-24.1999.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE COM. SECOS E MOLHADOS 

LTDA, Aguinaldo Diniz, LINO BORKOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que ocorreu nos autos uma Cessão de Crédito entre o 

BANCO DO BRASIL S.A. e a empresa ATIVOS S.A. (Securitizadora de 

Créditos Financeiros), conforme documento de fls. 196, defiro o pedido 

retro formulado e determino que a secretaria proceda as anotações e 

retificações necessárias a fim de alterar o pólo ativo da presente ação, 

passando a constar como exequente o cessionário ATIVOS S.A. - 

Securitizadora de Créditos Financeiros.

 Ademais, proceda-se a secretaria a troca da etiqueta processual junto a 

atuação do volume do presente feito.

 Cumpridas as determinações supra, intime-se a exequente Ativos S.A. 

para, no prazo de 10 (dez) dias, impulsionar o feito e requerer o que 

entender de direito.

 Advindo aos autos a procuração com a indicação de novo Procurador, 

desde já, autorizo seu cadastramento para recebimento das futuras 

intimações.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 115888 Nr: 6102-36.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Gomes Meneses - ME, Nilson Gomes 

Menezes, Lourdes Gomes Menezes, Maria Aparecida Gomes Siqueira, 

Menezes e Siqueira Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celson Jesus Gonçalves 

Faleiro - OAB:OAB/MT 5048, Tulio Toyama Faleiro - OAB:19014/MT

 Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com supedâneo legal 

no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Fica 

constituído, para todos os fins, o título executivo judicial.Em razão da 

natureza do presente provimento, concito as partes à bem e fielmente 

cumprirem o avençado, cientes que, em caso de inadimplemento, poderão 

pleitear a execução nos próprios autos, conforme disposição contida nos 

artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil.Custas judiciais e 

honorários advocatícios conforme avença.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.Após o 

trânsito em julgado, não sendo nada requerido no prazo de 10 (dez) dias, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova deliberação 
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judicial.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 34868 Nr: 3881-90.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Martinão Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Franco Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deise Cristina Bissoni - 

OAB:13609, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 Deixo de conhecer o pedido de fls. 203/216, por tratar-se de embargos de 

terceiros protocolados dentro do processo de execução, eis que o artigo 

676 do Código de Processo Civil, regulamenta que os embargos de 

terceiros serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a 

constrição e autuados em apartado.

 Considerando que já houvera a citação válida do executado e, até o 

momento, não houvera pagamento ou a suspensão da execução, eis que 

os embargos sequer foram – ainda – conhecidos, em razão da pendência 

de uma questão processual, determino o arquivamento do feito, nos 

termos da decisão de fls. 202.

 Ademais, desentranhe-se dos autos a petição de embargos bem como os 

documentos que o acompanham (fls. 203/216), notificando-se o 

Embargante.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 38329 Nr: 2931-47.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. L. G. PINTO - M/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Fernando Siqueira 

Castro - OAB:15104-A MT, RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lidia Alves de Souza - 

OAB:6426-A MT

 Consoante se infere dos autos, embora devidamente intimada do 

despacho de fl. 156, deixou a parte executada de se manifestar nos 

termos do artigo 854, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.

 Assim sendo, converto a indisponibilidade (fls. 154/155) em penhora e, 

por consequência, promovo nesta data a transferência eletrônica da 

importância bloqueada para conta única.

 Nesse passo, determino a vinculação dos valores supramencionados ao 

presente feito com posterior transferência dos valores, devendo referido 

alvará ser expedido em nome do beneficiário específico, considerando as 

informações de fl. 158.

 No mais, conforme demonstra o extrato retro juntado, o novo 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.: 3518 Nr: 766-13.2000.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderley de Paula Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mônica Pagliuso Siqueira de 

Mesquita - OAB:mimi

 Intime-se a exequente para, querendo, manifestar-se em 05 (cinco) dias, 

acerca dos cálculos colacionados às fls. 183/184.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 97358 Nr: 701-90.2015.811.0021

 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 transferência de valores formulado à fl. 89, 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 05 

dias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 91641 Nr: 1253-89.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci João Dendena, Sélio Klein, Neuci Erig 

Klein

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 De rigor o não acolhimento do pedido às fls. 123/124.

 Com efeito, a teor do disposto nos artigos 879, inciso I e 881, ambos do 

Código de Processo Civil, a alienação por iniciativa particular não se trata 

de mera faculdade da parte, de forma que a alienação por leilão judicial 

somente ocorrerá nos casos em que comprovadamente não for possível a 

adjudicação ou alienação na forma particular:

“Art. 879. A alienação far-se-á:

I - por iniciativa particular;

Art. 881. A alienação far-se-á em leilão judicial se não efetivada a 

adjudicação ou a alienação por iniciativa particular.”

 Não obstante, a alienação por iniciativa particular pode ser providenciada, 

pela parte interessada, via corretores de imóveis, independentemente de 

cadastro na condição de leiloeiro vinculado ao Juízo.

 Ante o exposto, indefiro o pedido às fls. 123/124 e determino que os 

autos aguardem em cartório, a alienação particular do bem por iniciativa da 

parte exequente.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 108527 Nr: 1560-72.2016.811.0021

 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: Sebastiana Leite de Sales

 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:

 Inicialmente, verifica-se tratar-se os presentes autos de feito onde, o 

Tribunal de Justiça do Estado, negou provimento ao recurso da parte ré, 
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mantendo-se a sentença recorrida em seus termos.

 O artigo 2º caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de 

Processo Civil) especifica que:

Art. 2o O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por 

impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.

 Por impulso oficial deve-se considerar que, sendo o processo um instituto 

de direito público, é natural que o juiz dê andamento ao procedimento 

independentemente da provocação das partes, eis que o princípio da 

inércia da jurisdição é aplicável somente ao ato de iniciar o processo.

 Analisando os presentes autos, é possível perceber que o 

impulsionamento oficial quanto ao mérito da causa resta prejudicado, seja 

porque – na presente fase processual – nada mais resta a fazer no 

presente feito, ou porque há clara inércia da parte.

 Portanto, vindo os autos conclusos ao gabinete, o único provimento à ser 

determinado no feito é o seu arquivamento.

 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 das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 12037 Nr: 1702-62.2005.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Velci Luis Raffaelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - 

OAB:43.638 SP, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Sem condenação em custas ou honorários advocatícios 

na presente fase processual.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 114111 Nr: 4823-15.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperartiva de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Graça Ortiz Wilsmann, Heinz 

Wilsmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Eneas Jorge - 

OAB:25.386/GO, Pedro Paulo Alves da Costa Filho - OAB:37238

 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 das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 89920 Nr: 4213-52.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 Deixo de acolher o pedido de sobrestamento do feito eis que, pode a 

adversa, caso queira, postular a habilitação dos sucessores do de cujos.

 Ante o exposto e considerando a juntada da certidão de óbito do 

executado (fl. 108), intime-se a exequente para, querendo, promover a 

respectiva habilitação.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31538 Nr: 538-86.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo João Furian, Evanir de Camargo Furian

 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 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.: 87068 Nr: 1548-63.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edemar Bertol, Zelia Terezinha Bertol
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayck Feitosa Câmara - 

OAB:33571 GO

 Intime-se a exequente para que manifeste-se em 05 (cinco) dias, acerca 

do pedido à fl. 167.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 81784 Nr: 621-34.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGSC, LASdSC, LSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Da Costa Campos OAB/MT 

- OAB:, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Considerando que o executado compareceu espontaneamente ao feito, 

reputo-o citado (fls. 54/55).

 Nesse passo, previamente à análise ao pedido retro, intime-se a 

exequente a colacionar aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, planilha 

atualizada do débito.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 82282 Nr: 1126-25.2012.811.0021

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Zelia Terezinha Bertol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edemar Bertol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emílio Nage Haddad Coutinho - 

OAB:OAB/MS 10337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayck Feitosa Câmara - 

OAB:33571 GO

 Considerando a resolução da celeuma dos autos em apenso, arquivem-se 

o presente feito com as devidas baixas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 4816 Nr: 822-12.2001.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabrisuper Supermercado Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira de 

Mesquita - OAB:mimi, Procurador da Fazenda Pública Estadual - 

OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Martins do 

Nascimento - OAB:

 Diante do exposto, determino, a partir da data do requerimento, a 

suspensão do presente feito pelo prazo postulado pelo 

exequente.Proceda à Secretaria a anotação sistêmica de tal suspensão e 

o seu prazo.Transcorrido o prazo sem manifestação, independentemente 

de nova deliberação, intime-se o exequente para manifestar-se.Após a 

intimação do exequente, não sendo nada requerido no prazo de 10 (dez) 

dias, determino, por analogia ao artigo 40, parágrafo 2º da lei n.º 6.830/90, 

o arquivamento (arquivo definitivo) dos autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 5253 Nr: 309-10.2002.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuaria Mista Canarana 

Ltda - Coopercana, Elso Mews

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:OAB/MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Cargnelutti Pit - 

OAB:11.842/MT

 Defiro o pleito de fl. 204 e determino o apensamento dos presentes autos 

àqueles tombados sob o código nº 2376.

Cumprida referida medida, certifique-se o Juízo prevento e, então 

remetam-se os autos conclusos para deliberação.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85622 Nr: 137-82.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Balerini de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 Deixo de acolher o pedido de sobrestamento do feito eis que, pode a 

adversa, caso queira, postular a habilitação dos sucessores do de cujos.

 Ante o exposto e considerando a juntada da certidão de óbito do 

executado (fl. 123), intime-se a exequente para, querendo, promover a 

respectiva habilitação.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 113003 Nr: 4177-05.2016.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Planeta Planejamento e Assistência Técnica 

Agropecuária Ltda., Valdir Antonio Justen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Carolina Mendes Ganassini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:6.445-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De rigor, o deferimento do pedido de fls. 47.

 Nesse passo, renove-se o mandado de citação expedido às fls. 45, 

devendo ser entregue à Oficial de Justiça Sílvia Helais de Azevedo, a qual 

deverá cumpri-lo, independentemente de pagamento de nova diligência, eis 

que somente diligenciou até o endereço indicado por uma única vez.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 81995 Nr: 832-70.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREICE KELLY VARELA PEREIRA, Ozana Baptista 

Gusmão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A., Arroz Supremo Industria e Comercio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436, Ozana Baptista Gusmão - OAB:4.062 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 (...)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 
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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.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 112291 Nr: 3807-26.2016.811.0021

 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): Mecanauto Ltda - ME, Ivani Salete Grando, 

Elizabete Maria Grando Jascoski, CLOVIS JOSE JASCOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a exequente para, querendo, manifestar-se em 10 (dez) acerca 

do pedido retro e respectivos documentos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 106260 Nr: 404-49.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDdSA-M, JDdSA, WAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisiane de Dornelles Frassetto 

- OAB:17991-A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, Gustavo R. 

Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 35.

 Nesse passo, desentranhe-se os documentos originais que 

acompanharam a inicial, substituindo-os por cópias.

Feito isso, determino que os autos retornem-se ao arquivo definitivo com 

as cautelas de estilo.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 6116 Nr: 178-98.2003.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião da Rocha Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de um valor muito pequeno, conforme demonstrativo 

retro juntado, não havendo razão para se determinar a transferência de tal 

importância para a conta única, haja vista que nenhuma satisfação efetiva 

trará à parte exequente.

Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da ínfima 

importância, devendo a parte exequente ser intimada para se manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

sob pena de arquivamento

Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

voltem-me conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 24884 Nr: 4202-96.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlinda Alves Dias

 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:

 Intime-se a executada a comprovar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, 

a implantação do benefício concedida à autora, sob pena de incorrer em 

crime de desobediência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 109639 Nr: 2250-04.2016.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Graciella Christiane Doneda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Pereira dos Santos Junior, Izabella 

Doneda Pereira, Alvaro Doneda Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Schuster - OAB:3.379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Schuster - 

OAB:3.379/MT

 Consoante se infere dos autos, há nítido interesse de menor,

Assim sendo, proceda à avaliação do veículo indicado nas primeiras 

declarações via oficial de justiça.

Com a juntada do laudo, intime-se a autora para querendo, manifestar-se 

em 05 (cinco) dias.

Ato contínuo remetam-se os autos com vistas ao Ministério Público para 

manifestação e, então, conclusos para deliberação.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 92288 Nr: 1799-47.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Pereira dos Santos, Balbina Pereira dos Santos, 

Indiana Pereira dos Santos, João Batista Pereira dos Santos, Adriana 

Pereira dos Santos, Eliane Pereira dos Santos, Joaci Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Thiago Canan - OAB:9180 MT, Tiago Canan - 

OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 Deixo de acolher o pedido de sobrestamento do feito eis que, pode a 

adversa, caso queira, postular a habilitação dos sucessores do de cujos.

 Ante o exposto e considerando a juntada da certidão de óbito do 

executado (fl. 204), intime-se a exequente para, querendo, promover a 

respectiva habilitação.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 19150 Nr: 2300-45.2007.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de João Vicente da Silva, Neuzalina Hermogenia 

de Assis Silva, Gilsa Maria Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesus Bento de Morais, Valdir Alves Junior, 

Cristiane Fernandes Solda Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz de Andrade Pozeti - 

OAB:4.912, Fernando D' Amico Madi - OAB:14322/MT, Jorge 

Roberto Ferreira da Cruz Júnior - OAB:16764, Rycher Araújo 

Soares - OAB:20.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6.456-A, Maykell Eduardo Miyazaki - OAB:OAB/MT 9.663, 

Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A
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 O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código 

Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos interessados prevenirem 

ou terminarem um litígio mediante concessões mútuas”.

 Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do referido 

diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve tanto para 

prevenir quanto para terminar um litígio.

 No caso dos autos, verifica-se que anteriormente havia um litígio, que 

culminou com a propositura da presente ação.

 No entanto, conforme se verifica pelo termo dos autos (consoante 

expressa dicção do artigo 842 caput do regramento de regência), as 

partes, visando terminar o litígio, avençaram uma composição que, tendo 

como pano de fundo direitos cuja negociação é cabível, efetivaram uma 

transação.

 A transação, da maneira como foi celebrada, dá margem à sua judicial 

homologação, nos termos do que preconiza o artigo 269, inciso III do 

diploma adjetivo civil pátrio, sendo o ato em questão uma obrigação do 

magistrado quando a questão lhe é – da maneira como foi – submetida.

 Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes à fl. 49-vs e, com 

supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

 Fica constituído, para todos os fins, o título executivo judicial.

 Proceda ao levantamento de eventuais constrições de bens efetivadas 

nos autos.

 Custas pela executada.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85578 Nr: 93-63.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Alves de Jesus, Eder Stival Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lidia Alves de Souza - 

OAB:6426-A MT, Ester da Silva Manso Gomes - OAB:15101-O/MT

 (...) Ora, mostra-se muito mais condizente com uma dinâmica processual 

célere que sejam os autos arquivados desde já, com a expressa menção 

de suspensão do prazo prescricional pelo período de 01 (um) ano, sob a 

clara possibilidade de serem eles desarquivados à qualquer tempo acaso 

sejam necessár ias quaisquer poster iores movimentações 

processuais.Mister ressaltar que o encaminhamento dos autos 

diretamente ao arquivo não extingue a execução, eis que a presente 

decisão não detém cunho meritório, podendo o feito ser movimentado – 

mediante desarquivamento – a qualquer tempo antes do implemento da 

prescrição intercorrente que, no presente caso, dar-se-á somente após o 

período de 05 (cinco) anos contados ao findar do prazo de suspensão da 

prescrição por 01 (um) ano, conforme será determinado na presente 

decisão.Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos 

autos.Determino que o prazo prescricional do presente feito seja 

suspenso pelo período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão 

da execução, devendo a Secretaria providenciar a anotação sistêmica de 

tal determinação.Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos 

autos à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, 

conforme preconiza o artigo 921, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 106057 Nr: 275-44.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperartiva de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE FERRAZ DA SILVA, Florentina Ferraz 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) O Sistema RENAJUD é uma ferramenta que possibilita tanto inserção 

quanto a retirada de constrições judiciais dos veículos encontrados na 

Base Índica Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores 

(RENAVAM), integrando o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de 

Trânsito – DENATRAN.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.Assim sendo, 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84937 Nr: 3775-60.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. L. S. Terraplenagem Ltda. - Me, Paulo José 

de Lima, Sebastião Nelson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B, Vanderlei Martins de Oliveira Junior - 

OAB:OAB/MT 13989-B

 Em observância ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, 

determino a intimação da exequente, para, querendo, manifestar-se, em 10 

(dez) dias, acerca incidente de impenhorabilidade encartado às fls. 61/117 

e respectivos documentos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 81885 Nr: 722-71.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zelia Terezinha Bertol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edemar Bertol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emílio Nage Haddad Coutinho - 

OAB:OAB/MS 10337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayck Feitosa Câmara - 

OAB:33571 GO
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 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Sem condenação em custas ou honorários advocatícios 

na presente fase processual.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 17578 Nr: 741-53.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erino Costella, José Eugênio Rosa, Solange 

Costella Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE 

LIMA - OAB:206727, Guilherme Rafael Canôa de Oliveira - 

OAB:322164 - OAB/SP, Samuell da Silva Ribeiro - OAB:33372/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elesandra Maria da Rosa - 

OAB:95371-OAB/RS, Fernando César Leopoldino - OAB:OAB/MT 

14.291-A

 Tratam-se os presentes autos de ação de execução proposta por BUNGE 

FERTILIZANTES em face de ERINO COSTELLA e OUTROS.

 No caso dos autos, percebe-se pela decisão anterior que as partes 

efetivaram uma avença quanto ao pagamento do débito, sendo ela 

homologada, com a consequente suspensão processual.

 Transcorrido o prazo da suspensão,, a parte autora pugnou pela extinção 

do processo – fls. 369.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve 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;

 Portanto, tendo transcorrido o prazo de suspensão processual e não 

havendo qualquer manifestação das partes, caso é de extinção da ação.

 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.

 Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 87692 Nr: 2134-03.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagy Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano da Silva Gama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine F. Garcia Duarte A. Pinto 

- OAB:OAB/MT 6.294-A, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - 

OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, deixo de deferir a inclusão da parte executada no cadastro 

de inadimplentes, eis que este Magistrado, ainda não possui cadastrado 

no sistema SERASAJUD.

 Sem prejuízo, considerando que a carta de intimação encaminhada ao 

executado, fora devolvida com a anotação de “ausente”, renove-se a 

tentativa de intimação conforme requerido à fl. 134.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84942 Nr: 3780-82.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Credito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene Martins de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:OAB SP 149.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Barbosa da Silva - 

OAB:OAB 22.859

 O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código 

Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos interessados prevenirem 

ou terminarem um litígio mediante concessões mútuas”.

 Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do referido 

diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve tanto para 

prevenir quanto para terminar um litígio.

 No caso dos autos, verifica-se que anteriormente havia um litígio, que 

culminou com a propositura da presente ação.

 No entanto, conforme se verifica pelo termo dos autos (consoante 

expressa dicção do artigo 842 caput do regramento de regência), as 

partes, visando terminar o litígio, avençaram uma composição que, tendo 

como pano de fundo direitos cuja negociação é cabível, efetivaram uma 

transação.

 A transação, da maneira como foi celebrada, dá margem à sua judicial 

homologação, nos termos do que preconiza o artigo 269, inciso III do 

diploma adjetivo civil pátrio, sendo o ato em questão uma obrigação do 

magistrado quando a questão lhe é – da maneira como foi – submetida.

 Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes à fl. 49-vs e, com 

supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

 Fica constituído, para todos os fins, o título executivo judicial.

 Proceda ao levantamento de eventuais constrições de bens efetivadas 

nos autos.

 Custas pela executada.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 108652 Nr: 1634-29.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurico Procópio Pompeu, ESTEVAN TOLOTTI 

POMPEU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, Jose Ercilio de Oliveira - OAB:27141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Wentz Manhães - 

OAB:OAB/MT 20.744

 Intime-se o Sr. Perito para manifestar-se em 05 (cinco) dias, acerca das 

insurgências promovidas à fl. 283-vs, esclarecendo os valores arbitrados 

a título de honorários.
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 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 112290 Nr: 3806-41.2016.811.0021

 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: Vera Lúcia Fries, Aljena Fries

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Schuster - OAB:3.379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de interdição com pedido de curatela antecipada 

proposta por VERA LÚCIA FRIES em face de ALJENA FRIES.

 Recebida a inicial, foi deferido a requerente a curatela provisória de mãe 

Aljena Fries (fls. 21).

 A interditanda foi devidamente citada - fls. 24/25.

 A Defensoria Pública exerceu o múnus público de curador especial da ré 

Aljena Fries.

 Em seguida, o procurador da autora impugnou a contestação.

 Realizados alguns atos processuais o procurador da parte autora noticiou 

nos autos o falecimento da interditanda Aljena Fries – fls. 61, bem como 

juntou em anexo a Certidão de Óbito da ré (fls. 62).

 Instada a manifestar-se, o Ministério Público pugnou pela extinção do 

processo, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil.

 É o breve relatório.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

 Fundamento e Decido

 Diante da informação do falecimento da ré Aljena Fries, conforme juntada 

de prova inconteste de sua morte às fls. 62, não há outra alternativa a 

este juízo senão extinguir o processo nos termos do artigo 485, inciso IX, 

do Código de Processo Civil.

 Assim, resta forçoso aplicar-se o disposto no art. 485, inciso IX, do 

Código de Processo Civil:

Art. 487. O juiz não resolverá o mérito quando:

 (…)

IX – em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível 

por disposição legal;

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários ante a gratuidade da justiça.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 116559 Nr: 6543-17.2016.811.0021

 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: Doralice de Amorim Souza

 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.: 90903 Nr: 657-08.2014.811.0021

 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: Luzia Teles de Oliveira Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:11283A 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 93769 Nr: 2976-46.2014.811.0021

 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: Maria Francisca Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 122120 Nr: 3529-88.2017.811.0021

 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: Granopar Armazéns Gerais Comércio e 

Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Nacional, Cooperativa 

Agropecuaria Mista Canarana Ltda - Coopercana, Banco do Brasil S/A, 

Naevio Fioravante Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aníbal Francisco Carvalhal de 
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Oliveira Junior - OAB:55.499/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Cargnelutti Pit - 

OAB:11.842/MT, Márcio de Souza - OAB:17264/GO, Rafael Sganzerla 

Durand - OAB:12.208-A, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, 

Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 (...) No entanto, a designação de audiência específica para tal em todo e 

qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande maioria das 

vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada num ato 

que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela.Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida.Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz.Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção.Após, venham-me os autos conclusos para 

a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem como 

para o efetivo saneamento do feito.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 105678 Nr: 27-78.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMBDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADdOT-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT, Marcelo 

Brasil Saliba - OAB:OAB/MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 (...)Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida.Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz.Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção.Após, venham-me os autos conclusos para 

a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem como 

para o efetivo saneamento do feito.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 112107 Nr: 3679-06.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BMC S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Beckmann Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:OAB/MT 

11.340-A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro formulado.

 Nesse passo, renove-se o cumprimento dos mandados de liminar e 

citação dantes expedidos.

 Determino que seja o requerente intimado da presente decisão, 

salientando 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.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 101380 Nr: 3029-90.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. V. DA MOTTA CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 12.560/O, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RODRIGUES DA 

FONSECA FILHO - OAB:

 Trata-se de execução ajuizada por Banco Bradesco S/A., em face de S. 

V. da Motta Cia Ltda-Me.

 Realizados alguns atos processuais, a exequente informou a integral 

quitação da obrigação (fl. 89), postulando a extinção do feito nos termos 

do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve 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 execução, nos termos do que 

estabelece o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Por consequência, determino o levantamento de eventuais penhoras 

realizadas nos autos.

 Eventuais custas pela parte executada.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 96387 Nr: 90-40.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlina Carolina dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 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:

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença de SALDO 

COMPLEMENTAR proposta por CARLINA CAROLINA DOS SANTOS em 

face do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

 Instado a manifestar-se, a parte requerida concordou com os cálculos 

apresentados pela parte autora (fls. 105/106), conforme manifestação 

proferida às fls. 108-vs.

 Havendo concordância – pelo executado - com os cálculos apresentados 

pelo exequente às fls. 105/106, HOMOLOGO-OS, para que surtam os 

seus efeitos jurídicos e legais.

 Expeçam-se as devidas Requisições de Pequeno Valor / Precatório ao 

Tribunal Regional Federal da 1º Região.

 Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 89243 Nr: 3589-03.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josias Ribeiro Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposta por JOSIAS 

RIBEIRO GONÇALVES em face do Instituto Nacional de Seguridade Social - 

INSS.

 Instado a manifestar-se, a parte requerida concordou com os cálculos 

apresentados pela parte autora (fls. 97/97-v), conforme manifestação 

proferida às fls. 98-vs.

 Havendo concordância – pelo executado - com os cálculos apresentados 

pelo exequente às fls. 97/97-vs, HOMOLOGO-OS, para que surtam os 

seus efeitos jurídicos e legais.

 Expeçam-se as devidas Requisições de Pequeno Valor / Precatório ao 

Tribunal Regional Federal da 1º Região.

 Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 27956 Nr: 2427-12.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Barbosa de Souza, Luzia Barbosa da Silva, 

Valdecir Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT, Reinaldo Luciano Fernandes - OAB:23008/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inviável o acolhimento do pleito de fl. 144 eis que desacompanhado de 

eventuais documentos comprobatórios.

Nesse passo, prossiga o feito em seus ulteriores termos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 99674 Nr: 2062-45.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Bertol Wilpert 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 17.246/B, Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com supedâneo legal 

no artigo 922 do Código de Processo Civil e, determino a suspensão dos 

autos até o prazo final para pagamento da avença ora 

homologada.Transcorrido o prazo da suspensão do processo e, 

independentemente de intimação das partes, não havendo qualquer 

manifestação, será presumida a quitação do débito, nos termos do artigo 

111 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil 

Brasileiro), com a consequente extinção do processo pelo 

pagamento.Custas pela parte executada. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 21880 Nr: 1241-85.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Guilherme Soares - 

OAB:28695/GO, Ydiara Gonçalves das Neves - OAB:OAB/MT 

19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se a determinação de fls. 142, todavia, deverá constar no RPV o 

nome do procurador JOSÉ GUILHERME SOARES.

 Ademais, por hora, deixou de determinar a liberação de 30% (trinta por 

cento) dos honorários contratuais, eis que conforme decisão de fls. 132, 

ficou expressamente consignado que tais honorários deverão ser 

executados pelo procurador.

 Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 101650 Nr: 3185-78.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janaina Jasmelina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Fernandes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielly Selke da Luz - 

OAB:22277/O, Jose Renato de Moraes - OAB:OAB/MT 13330-A, 

Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - OAB:20700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Renove-se o mandado citatório para cumprimento no endereço indicado à 

fl. 52.

 Registro que a necessidade de citação por ora certa deverá ser aferida 

pelo oficial de justiça, independentemente de determinação.

 Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000522-71.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

YDIARA GONCALVES DAS NEVES (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO FERREIRA LUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da perícia 
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designada nos autos com o Dr. Henrique Queiróz Correa Garchet - Médico 

Perito nos autos, no dia 12/11/2018 a partir da 07:30 horas na Clínica HVA 

- Clínica Médica Vale do Araguaia, sito na Rua 16, nº 235, Bairro Centro II 

nesta cidade de Água Boa/MT, devendo a parte comparecer munida com 

todos os exames já realizados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000392-81.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLAUDETE RODRIGUES JACYNTHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da perícia 

designada nos autos com o Dr. Henrique Queiróz Correa Garchet - Médico 

Perito nos autos, no dia 12/11/2018 a partir da 07:30 horas na Clínica HVA 

- Clínica Médica Vale do Araguaia, sito na Rua 16, nº 235, Bairro Centro II 

nesta cidade de Água Boa/MT, devendo a parte comparecer munida com 

todos os exames já realizados.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000474-78.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA SARRI (AUTOR(A))

MAYCK FEITOSA CAMARA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO RODRIGUES BARBOSA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão 

do(a) oficial de justiça de ID nº 14898752, requerendo o que entender de 

direito quanto ao prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000560-83.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. S. (AUTOR(A))

W. H. J. E. L. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. S. (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão 

do(a) oficial de justiça de ID nº 15142766, requerendo o que entender de 

direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 93161 Nr: 2470-70.2014.811.0021

 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: Regiane D'Anunciação de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walisson Henrique Justo e 

Lemes - OAB:OAB/GO 31.793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu patrono constituído nos autos, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste-se nos autos, caso queira, acerca das informações 

apresentadas no Relatório de Atendimento Psicológico juntado às fls. 

85/88 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 102177 Nr: 3558-12.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Moser

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do requerimento da parte autora (fl. 59), DEFERE-SE o pedido de 

prisão civil do executado GILMAR MOSER.

 Extrai-se dos autos que embora o executado tenha sido devidamente 

citado e intimado, deixou de efetuar o pagamento total da dívida 

exequenda.

Em razão disso dos fatos acima, com fundamento no art. 528, §3ºdo CPC , 

DECRETA-SE A PRISÃO CIVIL do executado GILMAR MOSER pelo prazo 

de 60 (sessenta) dias ou até que efetue o pagamento das prestações 

alimentícias em atraso, conforme tabela apresentada à fl. 58, incluídas 

aquelas vencidas no curso da presente execução (Súmula 309 do STJ).

 EXPEÇA-SE imediatamente mandado de prisão civil para cumprimento, 

considerando que o cumprimento da prisão civil não lhe retira a obrigação 

de pagar a pensão alimentícia.

Salienta-se que, tratando-se de prisão civil, o executado deverá ficar 

separado dos presos comuns, conforme disposição do art. 528, §4º do 

CPC .

Diante da manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 517, 

§1º c/c 528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do 

teor da decisão inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua 

conta (§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto judicial atinente ao 

débito no montante descriminado.

DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da parte executada nos 

cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, tudo com 

esteio no artigo 782, §3º do CPC.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1634 Nr: 217-03.2000.811.0021

 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: IDdR, MJF, IDdR, HMdR, DLdR, MAdR, LFF, ZFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLCT, JACT, PECT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ross - OAB:5468 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MATIAS - OAB:1857/MT

 1. Conforme se verifica do teor da certidão de fls. 1093, foi expedido 

alvará referente aos honorários periciais, restando tão somente o 

montante devido a título de honorários de sucumbência.

2. Desta forma, EXPEÇA-SE alvará de levantamento de valores em favor 

do patrono da parte requerida, nos termos requeridos à fl. 1091.

3. Após, não havendo outras providências, arquivem-se os autos, com as 

baixas necessárias.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 80793 Nr: 3814-91.2011.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalo Alves de Castro, Paulo Roberto Jost, 

Etelvina Fernandes Gomes Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, para que, 

caso queiram, manifestem-se nos autos com aquilo que entenderem de 

direito em termos de prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31484 Nr: 484-23.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josauro Turra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 
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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

 1 – Diante da manifestação do exequente (fls. 548/551), INTIME-SE o 

perito nomeado para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste quanto à 

impugnação ao laudo pericial deduzido pelo credor.

 2 – Em seguida, com a manifestação do expert, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem a respeito, sob pena de 

preclusão.

 3 – Por fim, REMETAM-SE os autos conclusos.

 4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 84283 Nr: 3122-58.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDR, Luciana Dias Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Rodrigues Rios

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do requerimento da parte autora (fl. 60), DEFERE-SE o pedido de 

prisão civil do executado MARCIO RODRIGUES RIOS.

 Extrai-se dos autos que embora o executado tenha sido devidamente 

citado e intimado, deixou de efetuar o pagamento total da dívida 

exequenda.

Em razão disso dos fatos acima, com fundamento no art. 528, §3ºdo CPC , 

DECRETA-SE A PRISÃO CIVIL do executado MARCIO RODRIGUES RIOS 

pelo prazo de 60 (sessenta) dias ou até que efetue o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, conforme tabela apresentada à fl. 54, 

incluídas aquelas vencidas no curso da presente execução (Súmula 309 

do STJ).

 EXPEÇA-SE imediatamente mandado de prisão civil para cumprimento, 

considerando que o cumprimento da prisão civil não lhe retira a obrigação 

de pagar a pensão alimentícia.

Salienta-se que, tratando-se de prisão civil, o executado deverá ficar 

separado dos presos comuns, conforme disposição do art. 528, §4º do 

CPC .

Diante da manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 517, 

§1º c/c 528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do 

teor da decisão inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua 

conta (§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto judicial atinente ao 

débito no montante descriminado.

DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da parte executada nos 

cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, tudo com 

esteio no artigo 782, §3º do CPC.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 103392 Nr: 4398-22.2015.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco 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: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 3. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos monitórios 

acostados às fls. 82/89, constituindo-se título executivo judicial, com base 

no art. 702, §8º do Código de Processo Civil. Com fundamento no princípio 

da causalidade, CONDENO os embargantes ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe de 

10 % (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido. Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias mediante as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 97273 Nr: 643-87.2015.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia Simões Borges Oliveira, Luiz Claudio Bezerra de 

Oliveira, Fernando Simões Borges, Nubia Simões Borges, Maristela Fátima 

Postal, Sidney Felix Barros, Paulo Simões Borges, Flávia Balbino de 

Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deusdete Simões Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:OAB/MT 18.383, Thiago Borges de Andrade - OAB:OAB/MT 

18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Conforme disposto no art. 654 do NCPC, o juiz somente poderá julgar 

por sentença a partilha após o pagamento do imposto de transmissão a 

título de morte ou que este esteja devidamente garantido.

2. Desta forma, indefiro o pedido formulado pela autora às fls. 165/170.

3. Intime-se a inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o pagamento do tributo devido ou requeira o que entender de 

direito.

4. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 36793 Nr: 1395-98.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogo Roberto Basso, Naevio Fioravante 

Basso, Ana Marli Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stephany Mary Ferreira Regis 

da Silva - OAB:53.612/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 retro juntadas (devolução 

de carta precatória).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 86185 Nr: 691-17.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vithoria Galdioli dos Santos Cordeiro, Lizonete Galdioli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Graciano Cordeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielly Selke Da Luz - 

OAB:22.277/MT, Jose Renato de Moraes - OAB:OAB/MT 13330-A, 

Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - OAB:20700-O

 Trata-se de ação execução de alimentos em que a parte exequente 

afirma a ocorrência de adimplência da obrigação alimentícia vindicada 

nesta demanda, motivo pelo qual requereu a extinção do processo, nos 

termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil (fl. 89).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Em análise do feito, nota-se pela manifestação do exequente de que a 

obrigação alimentícia referente ao objeto litigioso desta demanda restou 

satisfeita.

 Desta forma, com fundamento no art. 924, inciso II e art. 925, ambos do 

Código de Processo Civil, este Juízo JULGA EXTINTA a execução de 

alimentos.

 PROMOVA-SE o levantamento de eventual constrição.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

CUMPRA-SE.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 96192 Nr: 4684-34.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO SOARES REPRESENTAÇÕES - ME, Roberto 

Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Adriano Pessini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:15612/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de cumprimento de sentença de título judicial oriunda de ação 

monitória ajuizada por ROBERTO SOARES REPRESENTAÇÕES – ME em 

face de JONAS ADRIANO PESSINI, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

 Realizados alguns atos processuais, em manifestação conjunta 

apresentada pelas partes (fls. 157/159), foi noticiada a composição 

extrajudicial acerca do objeto desta demanda, ocasião em que pugnaram 

pela sua homologação.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes (fls. 157/159), nota-se 

que a avença foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, 

como estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por 

este Juízo.

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes (fls. 157/159), para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que 

dispõe o art. 487, III, alínea “b” c/c art. 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.

Diante da avença, DETERMINA-SE a baixa da constrição realizada (fl. 85), 

tornando-a sem efeito, devendo ser restituída na forma convencionada.

 Custas e honorários advocatícios na forma convencionada.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 107522 Nr: 1067-95.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Esteio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. INTIME-SE o exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste sobre o que entender de direito.

2. Após, conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 103930 Nr: 4702-21.2015.811.0021

 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: Achilles Roberto Basso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleuza de Souza Braz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liele Santini - OAB:22376/O, 

Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suely Vieira de Souza - OAB:, 

Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 III – Dispositivo

 Ante o exposto, com base na fundamentação acima despendida, este 

Juízo JULGA IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor.

 Em sintonia com o princípio da causalidade, este Juízo CONDENA o autor 

ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios correspondentes a 15 % (quinze por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo 

Civil.

 Por corolário, EXTINGUE-SE o processo com a resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações 

necessárias mediante as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 91358 Nr: 1025-17.2014.811.0021

 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: TFdR, Rosileide Firmino Trindade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Divino Carvalho Filho - 

OAB:OAB/MT 18.298A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Com fundamento no art. 178, inciso II do Código de Processo Civil , 

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público Estadual para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste acerca do objeto litigioso da 

demanda.

 2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos concluso.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 93984 Nr: 3141-93.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Malba Mariano da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por MALBA MARIANO DA 

COSTA em face de JOSÉ DOS REIS, no qual postula à satisfação de 

obrigação de dar decorrente de título executivo judicial.

 Realizados alguns atos processuais, diante do requerimento da 

exequente referente à expropriação do bem partilhado, foi deferida a 

adjudicação do imóvel na proporção correspondente à meação de 

titularidade da credora (fl. 158).

 Por sua vez, antes de análise do pedido, o executado concordou com 

adjudicação da fração do imóvel, conforme manifestação acostada à fl. 

155.

 Foi expedido mandado de imissão na posse e auto de adjudicação, como 

consta dos documentos às fls. 159/160.

Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento da obrigação, inclusive, confirmada pela parte credora 

(fl. 162).

 Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da obrigação pelo 

executado, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com fundamento 

analógico nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil.

Para fins de registro da propriedade com base na quota parte de 

titularidade da exequente, EXPEÇA-SE carta de adjudicação, nos termos 

do art. 877, §1º, inciso I do Código de Processo Civil.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 109485 Nr: 2154-86.2016.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Esteio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA BARROS CAPELEIRO - 

OAB:17374/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B
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 3. Forte nos fundamentos acima, este JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão formulada pelo embargante com esteio nos artigos 487, inciso I 

e 920, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. PROCEDA-SE com a 

juntada da cópia do título executivo judicial de fls. 10/15 nos autos 

principais (Execução nº 1067-95.2016.811.0021 - Código 107522).Em 

sintonia com o princípio da causalidade, CONDENO o embargante ao 

pagamento das custas e despesas processuais. No que tange aos 

honorários advocatícios, com supedâneo no art. 85, §2º do Código de 

Processo Civil, CONDENO o embargante ao pagamento no equivalente a 

10% sobre o proveito econômico atualizado do processo executório. 

Desta feita, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.TRASLADE-SE 

cópia desta sentença ao processo de execução em apenso n. 

1067-95.2016.811.0021 (Código 107522).Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 106229 Nr: 384-58.2016.811.0021

 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): Gaudencio José Mainini - ME, Gaudêncio José 

Mainini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de GAUDENCIO JOSÉ MANINI – ME e 

GAUDENCIO JOSÉ MANINI, todos qualificados no encarte processual em 

epígrafe.

 Realizados alguns atos processuais, em manifestação conjunta 

apresentada pelas partes (fls. 96/100), foi noticiada a composição 

extrajudicial acerca do objeto desta demanda, ocasião em que pugnaram 

pela sua homologação.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes (fls. 96/100), nota-se 

que a avença foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, 

como estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por 

este Juízo.

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes (fls. 96/100), para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que 

dispõe o art. 487, III, alínea “b” c/c art. 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.

Diante da avença, ante à comprovação do pagamento dos honorários, 

DETERMINA-SE a baixa da constrição realizada, tornando-a sem efeito, 

devendo ser restituída na forma convencionada e desbloqueando no 

sistema “RENAJUD”.

 Custas e honorários advocatícios na forma convencionada.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 84164 Nr: 3003-97.2012.811.0021

 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 dos Reis Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, por meio de seu patrono constituído nos autos, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da petição do requerido 

informando o pagamento da(s) RPV(s) dantes expedida(s) nos autos, 

requerendo o que entender de direito acerca do fato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 111572 Nr: 3360-38.2016.811.0021

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Horvatich, Tania Mara Bonotto Horvatich, 

Francisco Horvatich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo José Nogueira, Regina Helena Milan 

Lise Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:OAB/MT 

3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se a demanda de cancelamento de protesto proposta por PAULO 

HORVATICH, TANIA MARA BONOTTO HORVATICH E FRANCISCO 

HORVATICH em face de RONALDO JOSÉ E REGIN HELENA MILIAN LISE 

NOGUEIRA, ambos qualificados no encarte processual.

 Realizados alguns atos processuais, a autora manifestou nos autos no 

sentido de que não tem mais interesse no prosseguimento da demanda (fl. 

238).

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Em análise ao feito, nota-se que os réus não foram citados.

 A demanda possui natureza disponível, que devido a falta de citação dos 

réus fica dispensável a comunicação do réus quanto ao pedido de 

desistência.

 Tendo em vista que a autora informou não ter interesse no 

prosseguimento 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 96695 Nr: 287-92.2015.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Schmidel & Associados - Advocacia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dijalma Rodrigues Carrijo, Lindomar Francisco 

de Melo, Marleni Pozzebon de Oliveira, Osvaldo Cechetti de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, KLEBER JOSE MENEZES ALVES - OAB:13379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 1 – INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para 

cumprimento da sentença – pagamento do valor da condenação 

atualizado, acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 

523, caput e §1º, do CPC .

2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC.

 3 – Em caso de cumprimento espontâneo pelo devedor, EXPEÇA-SE o 

necessário para levantamento de valores eventualmente depositados em 

favor da parte credora.

4 – CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte devedora que, transcorrido 

o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

5 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou extinção.

6 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 330 de 804



 Cod. Proc.: 95405 Nr: 4089-35.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mineração Serra Dourada Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Cesar de Marchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sergio Diniz - 

OAB:OAB/MT 12126-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante do requerimento do exequente às fls. 83/85, este Juízo DEFERE 

o pedido formulado. Desta feita, PROCEDA-SE a penhora e avaliação dos 

imóveis registrados nas matrículas n. 49.284 e 49.285, ambas do Cartório 

de Registro de Imóveis da Comarca de Erechim, Rio Grande do Sul, 

expedindo-se missiva solicitando os bons préstimos ao Juízo Deprecante, 

a fim de que o (a) Sr. (a) Oficial de Justiça possa cumprir as providências, 

observando-se o art. 838 Código de Processo Civil.

 2 – INTIME-SE o executado pessoalmente (art. 841, §2º do Código de 

Processo Civil) e a credora hipotecária KE Soja Comércio de Insumos e 

Máquinas Agrícolas Ltda. e João Vicente de Bona, nos endereços 

constantes nas matrículas (art. 799, I do CPC) para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestem sobre a penhora (art. 841 do CPC) e a avaliação 

(art. 872, §2º do Código de Processo Civil).

 3 – Na sequência, INTIME-SE o exequente para manifestar o que entender 

de direito, devendo indicar a forma que pretende expropriar o bem a ser 

penhorado, observando-se as modalidades estabelecidas nos artigos 876 

e 879 do CPC, bem como a regra de preferência das constrições 

existentes.

 4 – Conforme estabelece a regra do art. 774, inciso V do CPC, INTIME-SE 

o executado para que, em 15 (quinze) dias, indique quais são e onde 

estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, exibindo prova 

de sua propriedade, sob pena de considerar ulteriormente a sua inércia 

como ato atentatório a dignidade da justiça.

 5 – Com fundamento no art. 782, §3º do CPC, OFICIE-SE às empresas 

“Serasa Experien”, “Boa Vista Serviços SCPC” e “Serviço de Proteção ao 

Crédito” (SPC) a fim de incluir o nome do executado no cadastro de 

inadimplentes no valor descrito na petição inicial, consistente em R$ 

53.867,34 (cinquenta e três mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta 

e quatro centavos), sem prejuízo da devida atualização.

 6 – Em seguida, não havendo efetividade nas diligências acima 

consignadas, REMETAM-SE os autos conclusos para a análise do pedido 

de INFOJUD.

 7 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 111982 Nr: 3611-56.2016.811.0021

 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: Sáuria Mariano dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica Larisse Alves Araujo - 

OAB:OAB/MT 14130

 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.: 7260 Nr: 99-85.2004.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Luis Bortolini - 

OAB:16.808-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante do requerimento da exequente às fls. 103/103, PROCEDA-SE o 

levantamento do numerário na forma solicitada pelo exequente que se 

encontra depositado nesta demanda, oriundo de penhora de ativos 

financeiros via BacenJud.

 2 – Diante da existência de crédito em favor da exequente, constrito por 

penhora no processo n. 5-94.1991.811.0021 (Código n. 2584), OFICIE-SE 

ao referido Juízo, com cópia da dívida atualizada (fls. 106/108) a fim de 

que possa eventual numerário depositado ser transferido em favor da 

credora, observado o montante do débito.

 3 – Quanto à renovação do “BacenJud”, nota-se que houve recentemente 

a realização de diligência (fl. 98) na qual foi parcialmente obtida efetividade 

na localização de numerário disponível em conta bancária do executado.

 Apesar do requerimento da credora, ela não trouxe elemento indicativo da 

existência de recurso em conta bancária do devedor a fim de justificar a 

renovação do ato em relativo curto espaço de tempo.

 Sendo assim, este Juízo INDEFERE a renovação do BacenJud.

 4 – Diante do pedido de fls. 104/105, DEFERE-SE o pedido de inclusão do 

nome do executado nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema 

SERASAJUD, tudo com esteio no artigo 782, §3º do CPC ou mediante ofício 

requisitório.

 5 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1031122 Nr: 2453-92.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – INTIME-SE o adolescente, bem como seus pais ou responsáveis para 

comparecerem a nova data de audiência de apresentação a ser realizada 

no dia 25 de outubro de 2018 às 16h00min (MT). Consigne-se que o 

adolescente e seus responsáveis poderão estar acompanhados de 

advogados (art. 184, § 1° ECA) ou nomear-se-á a Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso para patrocinar sua defesa.

2 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 107512 Nr: 1061-88.2016.811.0021

 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: Renan Luiz Thomé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Central Veículos Comércio e Participações Ltda 

- ME, Banco Bradesco Financiamentos S/A

 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: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A, Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A, Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - 

OAB:20700-O

 3 – No que tange ao ponto controvertido consistente na alegação de 

danos morais, diante do momento processual do feito, observando-se à 

distribuição do ônus da prova, revela-se necessária à realização de 

audiência instrutória. Desta feita, este Juízo DEFERE a produção de prova 

oral consistente no depoimento pessoal das partes e a inquirição de 

testemunhas. 2 – DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o 

dia 25 de outubro de 2018 às 15h30min, horário oficial de Mato Grosso 3 – 

INTIMEM-SE as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente rol 

testemunhal, com base nos pontos controvertidos, observando-se a regra 

do ônus probatório disposto no art. 373 do CPC, sob pena de preclusão. 

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil incumbe ao advogado 

(a) da parte ré 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. Além 

disso, INTIMEM-SE pessoalmente as partes para a realização do 

depoimento pessoal, nos termos do art. 385 do CPC. 4 – CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 109960 Nr: 2410-29.2016.811.0021

 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: Ivani José de Oliveira

 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:

 1. Compulsando os autos, denota-se que foi realizada, erroneamente, 

remessa à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (fl. 102-v), para 

se manifestar quanto ao laudo pericial de fls. 95/96.

2. Diante disso, determino a reabertura de prazo, com a imediata remessa 

à Procuradoria, para que se manifeste sobre o laudo pericial.

3. Após, vista às partes para apresentar memoriais, no prazo legal.

4. Por fim, conclusos para sentença.

5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 118138 Nr: 940-26.2017.811.0021

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Gonçalves Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acacio Alves Souza - 

OAB:OAB/MT 14.724-B, Simone Alves da Silva - OAB:OAB/TO 6835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Alexandre Rodante 

Buissa - OAB:OAB/SP 181.949

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGANTE, por meio de seu patrono constituído, para que, caso 

queira, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos com o que 

entender de direito acerca da petição apresentada pelo embargado às fls. 

380/382 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 122089 Nr: 3513-37.2017.811.0021

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OS, MMRdC, NM, ILP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielly Selke da Luz - 

OAB:22277/O, Jose Renato de Moraes - OAB:OAB/MT 13330-A, 

Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - OAB:20700-O

 Fundamenta-se e decide-se. 2. Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação.Contudo, 

verifica-se que ainda não foi procedida com a realização de estudo 

psicossocial com o menor Higor Lima Costa e seu respectivo âmbito 

familiar, a medida se faz necessária.Não havendo também preliminares ou 

questões prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do 

art. 357, NCPC. 3. Diante da natureza da demanda, este Juízo tem como 

imprescindível a realização de audiência instrutória para a formação do 

seu convencimento, razão pela qual DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 25 (vinte e cinco) de outubro de 2018, às 16h30min 

(horário de Mato Grosso). DETERMINO a intimação da equipe 

multidisciplinar deste Juízo, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda com a realização de estudo psicossocial com o menor Higor Lima 

Costa no âmbito familiar em que se encontra inserido.Considerando que as 

partes já apresentaram rol de testemunha (fls. 67-v – MP, fl. 142 – 

requerida e fl. 150 – requerido), proceda-se com as intimações 

necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 87529 Nr: 1983-37.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulce Weissheimer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo José Klein, Elieuza Gama Montel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3608-B

 1 – DEFERE-SE o pedido do interessado à fl. 70

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 34423 Nr: 3434-05.2010.811.0021

 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: Agropecuária Vanguarda Norte Ltda., Gasparina 

Pereira, Maria Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida da Silva, Agropecuária 

Vanguarda Norte Ltda., Gasparina Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572, Suelen Telini - OAB:273712/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572, Suelen Telini - OAB:273712/SP

 III – Dispositivo (LIDE PRINCIPAL)este Juízo JULGA PROCEDENTE os 

embargos monitórios e determina a extinção da demanda monitória, nos 

termos do art. 167 do Código Civil.

Com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, este 

Juízo JULGA EXTINTO o processo com a resolução do mérito.

 Nos termos consignados na fundamentação desta sentença, diante de 

evidência de abuso de personalidade da sociedade anônima, este Juízo 

DETERMINA que seja oficiada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a 

fim de que possam tomar conhecimento da questão e, eventualmente, 

caso entendam cabível, tomar diligências investigativas no sentido de 

apurar à atuação do Sr. Yssuyki Nakano frente à empresa “Agropecuária 

Vanguarda Norte S/A”.

Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo CONDENA o 

requerente/embargado ao adimplemento de honorários advocatícios na 

quantia correspondente a 15 % (quinze por cento) do valor desta 

condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

 III – Dispositivo (LIDE RECONVENCIONAL) Diante do exposto, tendo em 

vista a exigência de montante de dívida inexistente, ante a comprovação 

de que o negócio jurídico firmado entre as partes não era de compra e 

venda, mas sim de doação pura e simples, sabidamente pela sociedade 

anônima, este Juízo JULGA PROCEDENTE a fim de condenar a empresa 

reconvinda ao montante de R$ 73.100,00 (setenta e três mil e cem reais), 

nos termos do art. 940 do Código Civil de 2002, corrigida monetariamente 

pelo IPCA-E/IBGE e juros moratórios simples, “pro rata die” à razão de 1 % 

ao mês, ambos acessórios incidentes do arbitramento.

 Diante do princípio da causalidade, tratando-se de situações diferentes 

devido ao motivo da propositura do feito, este Juízo CONDENA o 

reconvindo ao adimplemento de honorários advocatícios na quantia 

correspondente a 15 % (quinze por cento) do valor desta condenação, 

nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

 Com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, este 

Juízo JULGA EXTINTO o processo com a resolução do mérito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 111093 Nr: 3073-75.2016.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Afonso Santana de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 Ante o exposto, este Juízo REJEITA liminarmente os embargos à 

execução, tendo em vista a sua intempestividade, nos termos do art. 918, 

inciso I do CPC.

 Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo CONDENA o 

embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 
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como os honorários advocatícios no importe correspondente a 10 % sobre 

o valor atualizado desta causa, nos termos do art. 85, §1º e §2º do Código 

de Processo Civil.

 Com o trânsito em julgado desta sentença, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 109128 Nr: 1936-58.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Afonso Santana de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarcísio Cardoso Tonhá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 Por sua vez, em relação à alegação de suposta contradição, verifica-se 

que o embargante, ora executado, visa tão somente à reconsideração da 

decisão atacada, o que se mostra inviável, tendo em vista a finalidade 

deste instrumento. 1 – Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, 

este Juízo conhece, contudo, NEGA PROVIMENTO aos embargos de 

declaração opostos pelo exequente (fls. 68/71) e pelo executado (fls. 

72/79), devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade pelos 

próprios fundamentos lançados. 2 – INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste o que entender de direito, visando 

efetividade da tutela executiva. 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 86701 Nr: 1188-31.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VVCdS, DVCdS, Maria Aparecida Cruz de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozeias Vieira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do requerimento da parte autora (fl. 130), DEFERE-SE o pedido de 

prisão civil do executado OZÉIAS VIEIRA DE SOUZA.

 Extrai-se dos autos que embora o executado tenha sido devidamente 

citado e intimado, deixou de efetuar o pagamento total da dívida 

exequenda.

Em razão disso dos fatos acima, com fundamento no art. 528, §3ºdo CPC , 

DECRETA-SE A PRISÃO CIVIL do executado OZÉIAS VIEIRA DE SOUZA 

pelo prazo de 60 (sessenta) dias ou até que efetue o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, conforme tabela apresentada à fl. 107, 

incluídas aquelas vencidas no curso da presente execução (Súmula 309 

do STJ).

 EXPEÇA-SE imediatamente mandado de prisão civil para cumprimento, 

considerando que o cumprimento da prisão civil não lhe retira a obrigação 

de pagar a pensão alimentícia.

Sem prejuízo do disposto acima, PROCEDA-SE ao protesto judicial atinente 

à pensão alimentícia no montante descriminado na planilha à fl. 81, 

conforme autoriza o art. 528, §3º do CPC.

 Salienta-se que, tratando-se de prisão civil, o executado deverá ficar 

separado dos presos comuns, conforme disposição do art. 528, §4º do 

CPC .

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 29734 Nr: 4178-34.2009.811.0021

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Corado Neres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Neves Costa - 

OAB:12406-A MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc...A citação por edital tem lugar quando a parte a ser citada 

não for encontrada, devendo ter sido esgotados todos os meios razoáveis 

de sua localização, haja vista que essa modalidade de comunicação do 

réu acerca de determinada demanda é medida extrema e que só deve ser 

utilizada quando tentada as formas e meios de encontrá-lo pessoalmente a 

fim de viabilizar o exercício da defesa. No mesmo sentido, colhe-se a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, . As 

diligências visando à localização do devedor são ônus que compete ao 

exequente, devendo ser demonstrado nos autos pelo exequente que 

esgotou os meios necessários a fim de tornar válida essa excepcional 

meio de comunicação do processo. 1 – Assim, diante do fato de que não 

houve a demonstração de que foram esgotados os meios de localização 

da empresa executada, que poderia ter sido realizada através de consulta 

ao sistema SIEL ou através de encaminhamento de ofícios a outras 

entidades ou empresas privadas que possuem banco de dados, em 

sintonia com o pedido do curador, DECLARA-SE a nulidade de citação 

editalícia e os demais atos processuais decorrentes. 2 – Ao autor para dar 

andamento no feito, no prazo legal, sob pena de extinção do processo por 

presunção de desistência. 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 102350 Nr: 3665-56.2015.811.0021

 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: Divanir da Penha Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Cristina Lemes de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 

OAB:15890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos de 

guarda compartilhada pretendida pelo genitor em relação as suas filhas 

adolescentes Rhávilla Vitória Leme Xavier e Rhayane Leme Xavier.

Por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito a 

teor do que dispõe o art. 487, I do CPC.

Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo CONDENA o autor 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor de Fundo 

de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública de Mato Grosso. 

Contudo, nos termos do art. 98, §3º do CPC, este Juízo DETERMINA a 

suspensão da exigibilidade das verbas.

 Com o trânsito em julgado, e após as formalidades legais, ARQUIVE-SE, 

com as anotações e baixas necessárias.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA à DPE na forma do artigo 186, §1º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 107272 Nr: 959-66.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Pereira da Silva

 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:

 1 - INTIME-SE a autarquia requerida para proceder ou comprovar a 

implantação da aposentadoria da parte autora, nos moldes da sentença, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

2 – Decorrido o prazo, INTIME-SE o exequente para requerer o que 

entender de direito em 05 (cinco) dias.

3 – Após, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 105405 Nr: 5410-71.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Virgílio Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante da petição apresentada às fls. 52/54, este Juízo DEFERE 
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pedido de expedição de requisição de pequeno valor (RPV), tendo em 

vista a renúncia apresentada pela demandante expressada na declaração 

à fl. 55.

 2 – Por conseguinte, OFICIE-SE à Presidência do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região solicitando o cancelamento do precatório acostado à 

fl. 39, caso eventualmente não tenha sido adimplido.

 3 – Sobrevindo a notícia do cancelamento do precatório, EXPEÇA-SE 

requisição de pequeno valor, observando-se o limite do valor para tal ato.

 4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 19769 Nr: 2931-86.2007.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Paulo da Silva, Maria Elizabeth da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:11283A 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante da manifestação acostada pelo autor à fl. 130, ABRA-SE vista 

dos autos ao Instituto Nacional do Seguro Social para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova a implantação do benefício munido dos documentos 

apresentados, sob pena de aplicação de multa cominatória no importe de 

R$ 200,00 (duzentos reais) ficando limitado tal montante a quantia de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais).

 2 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 94675 Nr: 3619-04.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabricio Mendonça Pedroso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilton Alves Frota

 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: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 1 – INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para 

cumprimento da sentença – pagamento do valor da condenação 

atualizado, acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 

523, caput e §1º, do CPC .

2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC.

 3 – Em caso de cumprimento espontâneo pelo devedor, EXPEÇA-SE o 

necessário para levantamento de valores eventualmente depositados em 

favor da parte credora.

4 – CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte devedora que, transcorrido 

o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

5 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou extinção.

6 – CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-52.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON MARTINS DA COSTA (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a 

petição e documentos de ID. 15637952 ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001782-86.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ANNIELLY APARECIDA BRITO DO VALLE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que impulsiono os autos para intimar o(s) 

advogado(s) do(s) reclamado(s) para querendo apresentar contrarrazões 

no prazo legal. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 86986 Nr: 1462-92.2013.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eudivone Arcanjo de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:OAB/MT 17.796

 Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) do(s) réu(s) da sentença de fls. 100, 

dispositivo abaixo transcrito:

 9. Isto posto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusada EUDIVONE 

ARCANJO DE JESUS, devidamente qualificado nestes autos, em relação 

ao crime do qual foi denunciado, com fulcro no artigo 107, inciso IV do 

Código Penal.

10. Havendo recolhimento de fiança nos autos INTIME-SE o réu para que 

no prazo de 90 (noventa) dias apresente o número de conta bancária, 

para que seja restituído o saldo restante da fiança, nos termos do art. 337, 

do CPP.

11. Após, não havendo manifestação, desde já, decreto o perdimento e 

destino o valor apreendido ao CONSELHO DA COMUNIDADE local nos 

termos da resolução 154 do CNJ.

12. Em caso de bens apreendidos desde que devidamente comprovada a 

sua propriedade RESTITUA-SE, em caso de drogas apreendidas oficie-se 

a autoridade policial para que proceda a INCINERAÇÃO das drogas 

apreendidas.

13. Se houver armas/munições apreendidas, DETERMINO o 

encaminhamento da(s)arma(s) de fogo e munição(ões) apreendida(s) ao 

Comando do Exército, nos termos do art. 25 do Estatuto do Desarmamento, 

para destruição.

14. Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

15. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

16. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 19 de dezembro de 2017.

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 64574 Nr: 1719-52.2015.811.0020

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIRENE VICENTE MIRANDA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Versa o presente sobre procedimento apuratório instaurado, mediante 
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manifestação recebida da Ouvidoria do E. TJMT, fl. 02 e 04, em face de 

Servidora Cassirene Vicente Miranda Rodrigues, Matrícula n. 21796, desta 

Comarca, que teria, ao menos em tese e em síntese, faltado com seus 

deveres de cortesia, cordialidade e deixado de cumprir com suas 

obrigações legais, no ano de 2015, quando era Gestora da 2ª Vara.

Registro que o Exmo Sr Dr Juiz de Direito, Diretor do Fôro, se deu por 

suspeito para apreciar o respectivo feito, por motivo de foro íntimo.

Desta feita, remetido ao Gabinete, tudo foi apreciado, ora por este 

Magistrado, em especial o que consta das fl. 10/14 e seguintes.

Pois bem.

Após instrução probatória preliminar, emerge de forma contundente que a 

fala do Representante restou completamente isolada nos presentes autos.

A atuação vivenciada pelo Representado, em que pese o inconformismo 

do Representante, além de contribuir enormemente para uma melhor 

prestação jurisdicional, junto ao Poder Judiciário Estadual, é 

grandiosamente elogiada pela unanimidade dos profissionais de todas, 

repito, todas as categorias que militam neste Fórum; tudo consoante 

documentos juntados aos autos.

Por fim, tão somente a título de esclarecimento ao D. Causídico, a 

apuração disciplinar possui caráter retilíneo, entre Administração e 

Administrado, não comportando, neste momento, ainda que não proposta 

ao final de sua peça inaugural, maior dilação probatória.

 Assim, por entender que não restou provada irregularidade praticada pela 

respectiva Servidora, solução outra não resta senão determinar o 

arquivamento do presente feito, por falta de provas, com as baixas, 

anotações e cautelas necessárias, não sem antes intimar a respectiva 

Servidora, bem como o d. causídico, da presente decisão.

Cumpra-se.

Alto Araguaia/MT, 27 de julho de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000454-90.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. A. C. (ADVOGADO(A))

J. V. C. N. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. T. L. (REQUERIDO)

 

Autos n.° 1000454-90.2018 Vistos. Em análise superficial, entendo 

presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Assim, 

recebo a petição inicial e determino o seu processamento. Postergo a 

análise liminar para após manifestação Ministerial, e apresentação de 

relatório psicossocial a ser realizado pelos Profissionais cadastrados 

nesta Comarca, uma vez que os fatos contidos na exordial demandam 

e/ou necessitam de melhor análise por este Juízo; não vislumbrando ainda, 

com os documentos acostados, nesta seara processual, obstáculo no 

aguardo do parecer e relatório retro mencionados. Nestes termos, 

DETERINO: I – REQUISITE dos profissionais cadastrados nesta Comarca, 

que realizem relatório psicossocial com o Requerente, Requerida e as 

Infantes, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser juntado aos autos na 

sequencia; II – com o relatório, dê-se vistas ao Ministério Público Estadual 

para se manifestar quanto ao pedido liminar, pelo prazo legal. III – após, 

certifique e tornem os autos conclusos para deliberar sobre o pedido 

liminar. No mais, desde já, designo audiência de conciliação para o dia 22 

de novembro de 2018 às 12h00min (Horário Oficial do Estado) a ser 

realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca. Ato contínuo, não logrando êxito a conciliação, cite-se a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de, não o fazendo, ser considerada revel e presumirem-se 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Intimações e 

diligências necessárias. Às providências. Cumpra-se. Alto Araguaia - MT, 

02 de outubro de 2018. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000447-98.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS (ADVOGADO(A))

MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO TREVISAN LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA EUCAFLORA LTDA - EPP (REQUERIDO)

JOSE MARCOS DE ANDRADE (REQUERIDO)

MARIA DAS GRAÇAS GALAVOTTI BOTE (REQUERIDO)

 

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. 1000447-98.2018.8.11.0020 Valor da 

causa: $51,207.00 ESPÉCIE: [Intimação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261) POLO ATIVO: Nome: AUTO POSTO TREVISAN LTDA - ME Endereço: 

BR 364, S/N, KM 435, JARDIM PAULA III, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78152-303 POLO PASSIVO: Nome: TRANSPORTADORA EUCAFLORA 

LTDA - EPP Endereço: Av. Carlos Hugueney, sala 101, 265, Centro, ALTO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 Nome: JOSE MARCOS DE ANDRADE 

Endereço: Av. Carlos Hugueney, sl 101, 265, Centro, ALTO ARAGUAIA - 

MT - CEP: 78780-000 Nome: MARIA DAS GRAÇAS GALAVOTTI BOTE 

Endereço: Rua Severino Botelho de Melo, 538, cENTRO, ALTO ARAGUAIA 

- MT - CEP: 78780-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO para efetuar no prazo 05 (cinco) dias, o pagamento da diligência do 

oficial de justiça, conforme provimento nº 07/2017, CGJ, por depósito junto 

à central de processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, sendo que deverá a parte acesar o site do 

TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/ emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado. 

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). , 3 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000367-37.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JACKSON WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL DE ALMEIDA RESENDE (REQUERIDO)

 

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. 1000367-37.2018.8.11.0020 Valor da 

causa: $29,529.12 ESPÉCIE: [Diligências]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 
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Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: RAQUEL 

DE ALMEIDA RESENDE Endereço: Rua Antonio Aires Fávero, 339, Centro, 

ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para efetuar o pagamento da diligência do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme provimento nº 

07/2017, CGJ, por depósito junto à central de processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que 

deverá a parte acesar o site do TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de 

guias on-line", procurar "diligência/ emissão de guia de diligência", 

devendo o comprovante de pagamento ser encaminhado a este Juízo, 

para cumprimento do mandado. 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). , 3 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.: 88503 Nr: 5387-60.2017.811.0020

 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: RAMIRO MURAD FILHO, MARIA CRISTINA SAAD 

MURAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON FRANCISCO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GOMES GARCIA - 

OAB:13.299-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, intimado para no prazo 05 (cinco) dias, providenciar 

o pagamento da diligência do oficial de justiça para cumprimento da liminar, 

no valor de R$: 25, 00 (vinte e cinco reais) zona urbana e 3, 00 (três 

reais) por quilômetros rodados demais localidades, conforme provimento 

nº 07/2017, CGJ, por depósito junto à central de processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que 

deverá a parte acesar o site do TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de 

guias on-line", procurar "diligência/ emissão de guia de diligência", 

devendo o comprovante de pagamento ser encaminhado a este Juízo, 

para cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96696 Nr: 2721-52.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO MAGALHAES FARIA 

NETO - OAB:15436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias assinalado, sem cumprimento do 

determinado ou, em qualquer tempo, havendo descumprimento da medida 

vindicada, proceda-se a conclusão imediata do feito para análise.

 Desde já, arbitro multa no montante de R$ 1.000,00 (hum mil) reais por dia 

de descumprimento do presente comando judicial, a contar da expiração 

do prazo assinalado de 48 (quarenta e oito) horas, até o montante de R$ 

200.000,00 (cinquenta mil) reais, por força da teoria do desestímulo; 

quantia esta que será bloqueada das contas do Município e/ou do Estado, 

e destinada ao fundo de que trata a Lei nº 7.347/85.

No mais, proceda-se a citação do Estado de Mato Groso (observando o 

artigo 183 do CPC), na pessoa da Procuradoria Estadual do Estado, para, 

querendo, apresentem contestação, no prazo legal, com as advertências 

e sob as penas da lei.

Ultrapassado o prazo para contestação, intime-se o Requerente para se 

manifestar, no prazo legal.

 Após, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação e/ou requerer 

o que entender de direito, pelo prazo legal.

 INDEFIRO o pedido de tramitação dos autos em sigilo, por falta de 

fundamentação legal.

DETERMINO o apensamento dos autos de código n.° 95819, haja vista a 

ocorrência de conexão/continência.

 Intimem-se.

 Às providências, expedindo-se o necessário, COM URGÊNCIA.

Cumpra-se.

Alto Araguaia/MT, 02 de outubro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 88703 Nr: 5483-75.2017.811.0020

 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: GIOVANNI GOUVEA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA CONCEIÇÃO GOUVEA 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIUSSUANE FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:MT/13.244-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 88703

Vistos.

Defiro o pleito Ministerial acostado à Ref. 46 dos autos, e DETERMINO a 

realização de estudo psicossocial na casa da Interditanda Maria da 

Conceição Gouvêa Gonçalves, devendo a Sra. Gestora requisitar os 

profissionais cadastrados nessa Comarca, para que, no prazo 

improrrogável de 10 dias, entregue a este Juízo relatório minucioso acerca 

das condições em que a Interditanda se encontra.

Por fim, DETERMINO a expedição de Carta Precatória à Comarca de 

Juara-MT onde reside o Requerente, a fim de que aquele r. Juízo 

Deprecado realize estudo psicossocial na residência do mesmo e 

encaminhe o relatório o quanto antes, haja vista a urgência do caso.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 02 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000455-75.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA MARIA DE RESENDE (ADVOGADO(A))
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JONAS CARDOSO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000455-75.2018.8.11.0020. 

AUTOR(A): JONAS CARDOSO DO NASCIMENTO RÉU: AGENCIA DA 

PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Vistos. 1. Compulsando os autos verifico 

que a parte requerente distribuiu a presente ação por dependência ao 

processo n. 1663-14.2018.811.0020 (cód. 93728), em trâmite perante este 

juízo. 2. Ante ao exposto, INTIME-SE a parte requerente com a finalidade 

de emendar a petição inicial, fundamentando a distribuição por 

dependência indicada, nos moldes do art. 286 do Código de Processo Civil, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial 

(art. 321, parágrafo único e art. 485, incisos I, do CPC/2015). 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000462-67.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SERGIO SIMOES (AUTOR(A))

MIRON COELHO VILELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE VALERIA DA SILVA SIMOES (RÉU)

FRANCISCO SIMOES DE MELLO NETO (RÉU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000462-67.2018.8.11.0020. 

AUTOR(A): BENEDITO SERGIO SIMOES RÉU: JOSIANE VALERIA DA SILVA 

SIMOES, FRANCISCO SIMOES DE MELLO NETO Vistos. 1. Compulsando os 

autos verifico que a parte requerente atribuiu à causa o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). 2. Inobstante, entendo que o valor da causa 

deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor, na 

espécie, o valor do imóvel objeto da proteção possessória. 3. Por 

oportuno, colaciono o entendimento do E.TJMT e do C. STJ: “EMENTA 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – VALOR DA 

CAUSA: R$60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS) – IMPUGNAÇÃO AO VALOR 

DA CAUSA – DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO E 

FIXOU O VALOR DA CAUSA EM R$950.000,00 (NOVECENTOS E 

CINQUENTA MIL REAIS) – CRITÉRIO: ESTIMATIVA DO PROVEITO 

ECONÔMICO PRETENDIDO – VALOR DO IMÓVEL OBJETO DA PROTEÇÃO 

POSSESSÓRIA – PRECEDENTES DO STJ – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.“A jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça tem admitido que o arbitramento do valor da 

causa nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na 

demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao 

benefício patrimonial pretendido pelo autor. Precedente: REsp n. 

490.089-RS, Terceira Turma, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ de 

9.6.2003. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ – AgRg no REsp 

612.033/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha. J. 14.09.2009).Na forma do 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são 

viáveis quando presente omissão, obscuridade contradição ou erro 

material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no 

caso.Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para 

viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos 

embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 13/12/2017, 

Publicado no DJE 18/12/2017)” 4. Ante ao exposto, INTIME-SE a parte 

requerente com a finalidade de emendar a petição inicial, para atribuir valor 

certo à causa e recolher custas processuais remanescentes, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, 

parágrafo único e art. 485, incisos I, do CPC/2015). 5. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000475-66.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MENDONCA BORGES (REQUERENTE)

WILLIAM SANTOS ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLECIO BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000475-66.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: MARCIA MENDONCA BORGES REQUERIDO: EUCLECIO 

BORGES Vistos. 1. RECEBO a inicial, por estarem presentes os requisitos 

dos arts. 319, 320 e 610 do CPC/2015. 2. Conforme regra do parágrafo 

único do artigo 617, NOMEIO INVENTARIANTE a própria parte requerente, 

que prestará compromisso em 05 (cinco) dias e primeiras declarações nos 

20 (vinte) dias subseqüentes conforme artigo 620, sob pena de remoção 

ex vi artigo 622, I, todos do CPC/2015. 3. Juntamente com as primeiras 

declarações, deve o inventariante dar o valor correto da causa que nos 

processo de inventário corresponde ao valor do patrimônio a ser 

transmitido, com a exclusão das dívidas e da meação do cônjuge 

supérstite, recolhendo as custas processuais complementares, se 

houver. 4. Após, DETERMINO ao nobre gestor judiciário, que encaminhe a 

presente ação ao distribuidor, com o escopo de que certifique se as 

custas e taxas judiciárias foram recolhidas corretamente, observando-se 

o novo valor atribuído à causa pelo autor. 5. Restando recolhida as custas 

corretamente, forte no artigo 626 do CPC/2015, CITE-SE para os termos do 

inventário e da partilha o cônjuge, o companheiro, os herdeiros, os 

legatários, herdeiro incapaz ou ausente, a Fazenda Pública, o Ministério 

Público e, se houver testamento, também o testamenteiro, observando a 

diligente gestora judicial os dizeres do referido artigo. 6. Concluídas 

referidas citações, conforme preconizado no artigo 627, do CPC/2015, o 

feito aguardará em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para 

que as partes possam dizer sobre as primeiras declarações, sendo que a 

Fazenda Pública, no prazo de 30 (trinta) dias, informará ao juízo o valor 

dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações, assim o fazendo 

com base no seu cadastro imobiliário consoante artigo 629 do CPC/2015. 

7. Superado os prazos encimado, CERTIFIQUE-SE sobre as citações e 

manifestações das partes interessadas quanto às primeiras declarações, 

bem como, sobre a concordância ou impugnação dos valores dos bens de 

raiz pela Fazenda Pública e, então, mediante correta triagem, à conclusão 

para fins e tempos do artigo 630 do CPC/2015. 8. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 95510 Nr: 2189-78.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almar Busnello - 

OAB:12213-MT, RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 15386/O

 Autos n. 2189-78.2018.811.0020 (cód. 95510).

Vistos.

1. Trata-se de Recurso de Apelação Criminal manejada pelo acusado 

contra a sentença derradeira, deveras, preenchidos os requisitos legais 

objetivos e subjetivos do artigo 593 e seguintes do CPP, RECEBO a 

presente irresignação no(s) seu(s) efeito(s) legal(is).

2. Conforme dispõe o artigo 600 e seguintes do CPP, vista à parte apelante 

pelo prazo de 08 (oito) dias e, na sequência, à parte apelada pelo mesmo 

prazo, com escopo de colher as razões e contrarrazões recursais.

3. DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca 

do ofício de ref. 98.

4. Após, FAÇAM-ME conclusos.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 28 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 29018 Nr: 363-95.2010.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA CELI CERAVOLO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID HIGINO DA COSTA, EDMÉIA MARIA 

HUGUENEY HIGINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIVAL PIRES DA SILVA - 

OAB:16960, SEBASTIÃO REINALDO FILHO - OAB:12065/GO

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MENDES DA SILVA 

- OAB:7603-B/MT, Heloisa Maria de Rezende - OAB:19209/MT, 

WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, para no 

prazo de 10 dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cujo valor é o equivalente a R$ 3,00 (três reais) o KM rodado, 

sendo que a parte deverá contatar a central de oficial de justiça da 

comarca, por meio do telefone 66-34811244, a fim de colher a informação 

da quilometragem a ser percorrida. A guia para o recolhimento deve ser 

obtida junto à Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no endereço eletrônico 

www.tjmt.jus.br, link "emissão de guias on-line", "diligência/emissão de 

guia de diligência" e o comprovante do pagamento deve ser juntado aos 

autos, no mesmo prazo.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 95116 Nr: 2030-38.2018.811.0020

A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDDA, LDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDS, WER

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON OLIVEIRA BATISTA - 

OAB:342428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Autos n. 2030-38.2018.811.0020 (cód. 95116).Vistos.1No que tange ao 

pedido de alimentos provisórios em favor do menor, forte na regra cogente 

do artigo 4º da Lei 5.478/68 e disposição de regência do artigo 1.694 e 

seguintes do CC, conforme se infere dos autos, estando provada a 

paternidade, considerando a ausência de prova atualizada nos autos 

sobre a capacidade econômica da parte requerida e diante da 

necessidade presumida da prole, FIXO a título de alimentos provisórios o 

valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo nacional 

vigente, bem como 50% das despesas médicas, hospitalares e 

farmacológicas, em desfavor do requerido DARCI DA SILVA, que deverá 

ser pago mensalmente a partir da citação e depositado em conta 

poupança ou corrente indicada pela representante legal da prole. Caso 

ainda não apresentada conta bancária para o devido depósito, INTIME(M)

-SE o(a/s) requerente(s) para que o faça(m) em 05 (cinco) dias.4. Se 

conhecida a fonte pagadora da parte requerida, OFICIE comunicando a 

obrigação de, doravante, proceder ao desconto mensal do alimento 

provisório encimado e transferi-lo para conta poupança ou conta corrente 

indicado pela parte requerente, conforme legislação de regência.5. 

Notadamente acerca da eventual paternidade socioafetiva do requerido 

WELSON EVANGELISTA ROCHA, anteriormente à sua análise, forte no 

ideário do artigo 1º et seq do ECA, DETERMINO que a assistente social 

credenciada ao Fórum realize o estudo social da requerente, da criança e 

do requerido, fornecendo relatório no prazo de 15 (quinze) dias, bem 

como DETERMINO a realização de avaliação psicológica, que deverá ser 

efetuada pela psicóloga deste juízo. 9. Nos termos do artigo 334 do 

CPC/2015, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 06 de novembro 

de 2018, às 09 horas (MT).14. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Alto Araguaia/MT, 02 de outubro de 2018.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 50927 Nr: 90-48.2012.811.0020

AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P 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, CEZALPINO MENDES TEIXEIRA 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZALPINO MENDES TEIXEIRA (Espólio), 

TEREZA CARVALHO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719-MT, MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR - OAB:3076-A

 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 Requerida para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a impugnação juntada às fls. 1.119/1.128. Intimo ainda o advogado 

da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar quanto o parecer 

contábil apresentado pelo assistente técnico, juntado às fls. 1.092/1.116.

 Alto Araguaia - MT, 2 de outubro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Edital

Edital nº 14/2018-DF - O MM. Juiz de Direito e Diretor do Fórum da Comarca 

de Barra do Bugres/MT e Presidente da Comissão de Apoio ao Processo 

Seletivo, no uso de suas atribuições legais, torna público, após fase 

recursal das provas objetivas, a lista provisória do desempenho dos 

candidatos na prova objetiva e na peça prática.

* O Edital n° 14/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131163 Nr: 7211-90.2017.811.0008

 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: GINEIR BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DOS SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:23349/O, GILMAR LUIZ ZANATTA - OAB:23.374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à parte autora, na qualidade de segurado 

especial rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS 

deve implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Para 

início do pagamento do benefício, fixo a data do REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO em 13/06/2017 (fls. 39). CONCEDO a tutela provisória de 

urgência de caráter antecipado, porque presentes, nesse momento, os 

pressupostos legais para tanto, notadamente a probabilidade do direito 

invocado pela autora. O perigo de dano também se faz presente, 

considerando-se o caráter alimentar da verba pleiteada, o que dispensa 

maiores comentários. . Não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado da sentença, ARQUIVANDO-SE os autos. Em caso de 

Recurso de Apelação, INTIME-SE a parte apelada para apresentar 

Contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (1.010, §1º, CPC). APÓS o 

transcurso do prazo, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos 

ao Tribunal Regional Federal da 1º Região.Deixo de determinar a remessa 

de ofício para reexame necessário, uma vez que os débitos vencidos não
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ultrapassam os limites estabelecidos nos termos do art. 496, § 3º, do CPC. 

OFICIE-SE o INSS através de sua gerência executiva (EADJ/APSDJ) para 

que implante o benefício no prazo de 30 (trinta) dias.FICA ESTA 

PUBLICADA EM AUDIÊNCIA. Desnecessária a intimação da Autarquia. 

Registre-se. Saem os presentes devidamente intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132428 Nr: 7946-26.2017.811.0008

 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: CARMELITA SOUZA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Lopes Alvares 

Campos - OAB:20.500/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora, na qualidade de segurada especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Para início 

do pagamento do benefício, fixo a data do REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO em 01/10/2015 (fls. 18). CONCEDO a tutela provisória de 

urgência de caráter antecipado, porque presentes, nesse momento, os 

pressupostos legais para tanto, notadamente a probabilidade do direito 

invocado pela autora. O perigo de dano também se faz presente, 

considerando-se o caráter alimentar da verba pleiteada, o que dispensa 

maiores comentários. OFICIE-SE, com urgência, para implantação do 

benefício no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 

100,00 (cem reais), limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 

148 do STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do 

manual de cálculos da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das 

custas processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Condeno o 

requerido nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), 

sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença 

(Súmula 111 STJ). Não havendo recurso voluntário, OFICIE-SE o INSS 

através de sua gerência executiva (EADJ/APSDJ) para que implante o 

benefício no prazo de 30 (trinta) dias.FICA ESTA PUBLICADA EM 

AUDIÊNCIA. Desnecessária a intimação da Autarquia. Registre-se. Saem 

os presentes devidamente intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 128399 Nr: 5586-21.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAFALDA CONCEIÇÃO DECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora, na qualidade de segurada especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Para início 

do pagamento do benefício, fixo a data do REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO em 19/07/2017 (fls. 22). CONCEDO a tutela provisória de 

urgência de caráter antecipado, porque presentes, nesse momento, os 

pressupostos legais para tanto, notadamente a probabilidade do direito 

invocado pela autora. O perigo de dano também se faz presente, 

considerando-se o caráter alimentar da verba pleiteada, o que dispensa 

maiores comentários. OFICIE-SE, com urgência, para implantação do 

benefício no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 

100,00 (cem reais), limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 

148 do STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do 

manual de cálculos da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das 

custas processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Condeno o 

requerido nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), 

sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença 

(Súmula 111 STJ). Não havendo recurso voluntário, OFICIE-SE o INSS 

através de sua gerência executiva (EADJ/APSDJ) para que implante o 

benefício no prazo de 30 (trinta) dias.FICA ESTA PUBLICADA EM 

AUDIÊNCIA. Desnecessária a intimação da Autarquia. Registre-se. Saem 

os presentes devidamente intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132879 Nr: 206-80.2018.811.0008

 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: MARIA IZABEL VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora, na qualidade de segurada especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Para início 

do pagamento do benefício, fixo a data do REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO em 12/01/2018 (fls. 22). CONCEDO a tutela provisória de 

urgência de caráter antecipado, porque presentes, nesse momento, os 

pressupostos legais para tanto, notadamente a probabilidade do direito 

invocado pela autora. O perigo de dano também se faz presente, 

considerando-se o caráter alimentar da verba pleiteada, o que dispensa 

maiores comentários. OFICIE-SE, com urgência, para implantação do 

benefício no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 

100,00 (cem reais), limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 

148 do STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do 

manual de cálculos da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das 

custas processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Condeno o 

requerido nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), 

sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença 

(Súmula 111 STJ). Não havendo recurso voluntário. OFICIE-SE o INSS 

através de sua gerência executiva (EADJ/APSDJ) para que implante o 

benefício no prazo de 30 (trinta) dias.FICA ESTA PUBLICADA EM 

AUDIÊNCIA. Desnecessária a intimação da Autarquia. Registre-se. Saem 

os presentes devidamente intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133531 Nr: 665-82.2018.811.0008

 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: VALDINEIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 
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Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora, na qualidade de segurada especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Para início 

do pagamento do benefício, fixo a data do REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO em 26/01/2018 (fls. 25). CONCEDO a tutela provisória de 

urgência de caráter antecipado, porque presentes, nesse momento, os 

pressupostos legais para tanto, notadamente a probabilidade do direito 

invocado pela autora. O perigo de dano também se faz presente, 

considerando-se o caráter alimentar da verba pleiteada, o que dispensa 

maiores comentários. OFICIE-SE, com urgência, para implantação do 

benefício no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 

100,00 (cem reais), limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 

148 do STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do 

manual de cálculos da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das 

custas processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Condeno o 

requerido nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), 

sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença 

(Súmula 111 STJ). Não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado da sentença, ARQUIVANDO-SE os autos. FICA ESTA 

PUBLICADA EM AUDIÊNCIA. Desnecessária a intimação da Autarquia. 

Registre-se. Saem os presentes devidamente intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 120670 Nr: 1227-28.2017.811.0008

 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: JOSEFA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, reconhecendo a união estável da parte 

autora com o falecido, por conseguinte, CONDENO o Requerido a pagar a 

requerente o benefício previdenciário de pensão por morte, no valor do 

salário de contribuição, inclusive 13º salário, bem como lhe efetue o 

pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso desde a 

data do indeferimento administrativo em 07/12/2016 (p. 18).Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.Quanto às prestações 

vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 148 do STJ, artigo 

406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do manual de cálculos 

da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das custas 

processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Condeno o requerido 

nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o 

valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 

STJ). Não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado da sentença, ARQUIVANDO-SE os autos. Em caso de Recurso de 

Apelação, INTIME-SE a parte apelada para apresentar Contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias (1.010, §1º, CPC). APÓS o transcurso do prazo, 

com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos ao Tribunal Regional 

Federal da 1º Região.Deixo de determinar a remessa de ofício para 

reexame necessário, uma vez que os débitos vencidos não ultrapassam 

os limites estabelecidos nos termos do art. 496, § 3º, do CPC. OFICIE-SE 

ao INSS para que IMPLANTE O BENEFÍCIO no prazo de 30 (trinta) dias. 

FICA ESTA PUBLICADA EM AUDIÊNCIA. Desnecessária a intimação da 

Autarquia. Registre-se. Saem os presentes devidamente intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44253 Nr: 479-40.2010.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROLDÃO AGOSTINHO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR A PARTE 

AUTORA NOS PRESENTES AUTOS, para regularizar o CPF do autor, pois o 

mesmo encontra-se irregular na Receita Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 32917 Nr: 2744-20.2007.811.0008

 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: ESPOLIO EULALIA MARIA ALVES DA SILVA, 

GONÇALINA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Diante do que consta nos autos, nos termos do artigo 313, I, § 1º, do CPC, 

SUSPENDO o processo em decorrência da morte da parte autora, até que 

haja a habilitação dos herdeiros no feito.

 INTIME-SE o exequente para que providencie a HABILITAÇÃO DOS 

HERDEIROS (art.687, CPC), no prazo de 30 (trinta) dias.

 Procedida a habilitação, CITE-SE a Autarquia requerida para que se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias (art.690 do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Após, concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95318 Nr: 4724-55.2014.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:6539, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste, requerendo o que de 

direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique e dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público.

Na sequencia, faça os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 92486 Nr: 2506-54.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

BARRA DO BUGRES - OAB:

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias dar regular 

prosseguimento ao feito, requerendo o que de direito, sob pena de 

extinção, consoante dispõe do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique e dê-se nova 

vista ao Ministério Público.

 Na sequencia, faça os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 129562 Nr: 6325-91.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. VIANA MOURA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAO NOEL DAS NEVES E 

SILVA - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de análise de pedido de homologação de Termo de Compromisso 

de Ajustamento de Conduta - TAC requerido pelo Ministério Público juntado 

às folhas 45/46.

Analisando o TAC juntado aos autos, verifica-se que estão presentes 

todos os requisitos legais previstos na Lei 7.347/85, sendo a homologação 

medida que se impõe.

Assim, HOMOLOGO o Termo de Ajustamento de conduta realizado entre 

as partes.

E de consequência, e considerando o cumprimento integral do TAC pela 

requerida (fls.50/55), JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

CIÊNCIA ao Ministério Publico.

Com o transito em julgado, devidamente certificado, ARQUIVE-SE 

procedendo com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 33033 Nr: 2926-06.2007.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATULINO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 Vistos etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por CATULINO RAMOS, 

em face de BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, todos qualificados nos autos.

 A execução foi recebida às folhas 129/130, determinando a intimação da 

executada.

 Impugnação apresentada pela exequente às folhas 134/138.

 Às folhas 153/154 houve decisão acolhendo parcialmente a impugnação 

ao cumprimento de sentença, determinando desde já que, com o transito 

em jugado fosse procedido com o boqueio via BacenJud, que restou 

positivo (fls.184).

 O executado apresentou manifestação às folhas 194/196, sobre a 

penhora realizada, o que não foi acolhida, conforme decisão de folhas 

197.

 De consequência a exequente manifestou pelo levantamento dos valores 

bloqueados.

 A executada foi devidamente intimada sobre o levantamento dos valores, 

nos termos do Provimento 68/CNJ, tendo comparecido às folhas 207, 

manifestando pela liberação da quantia penhorada em favor da exequente.

 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 manifestação da executada nos termos do 

Provimento nº 68/CNJ, favorável ao levantamento pela exequente, 

determino a expedição do alvará.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139321 Nr: 4129-17.2018.811.0008

 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: OBDAP, MBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO OPOLSKI - 

OAB:20.259-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Aguarda-se em cartório o julgamento do Agravo de Instrumento acostado 

aos autos.

 Atenda-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 26290 Nr: 2337-48.2006.811.0008

 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: JOAO CARLOS POLLARTRINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, JOSELINA LUCIA DOS SANTOS SOUZA - 

OAB:MT 3493

 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 manifestar-se sobre os 

cálculos de fls. 177/180, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 45013 Nr: 1234-64.2010.811.0008

 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: VITALINA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio de Carvalho - 

OAB:10.052

 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 impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54016 Nr: 222-44.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A - NOVA OLIMPIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanete Pereira da Costa, Ivanete Pereira da 

Costa -ME, EZEQUIAS DE SOUZA FORTUNATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B-MT

 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 Exequente para manifestar-se requerendo o que de 

direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 4232 Nr: 550-28.1999.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.E. CABALLERO HIROTA, MARIA 

ESPERANÇA CABALLERO HIROTA, LUIZ HIRUYDKI HIROTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 CERTIFICO QUE, CONFORME PUBLICAÇÃO SUPRA NÃO CONSTOU O 

NOME DOS PROCURADORES ATUAIS. SENDO ASSIM PUBLICO A.R 

DECISÃO ACIMA.

Vistos;

1. Intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

aos autos planilha atualizada do débito.

2. Com as informações nos autos, tornem-me os autos conclusos para 

análise do petitório de fls. 126.

3. Em caso de inércia, certifique-se e conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 106517 Nr: 5817-19.2015.811.0008

 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: JOAQUIM DE SOUZA LIMA

 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:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, Procedr a 

intimação do advogado da a parte autora para querendo apresente as 

contrarrazões ao recurso apelação de fls. 151/154.no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 81761 Nr: 3468-48.2012.811.0008

 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: ALEX FERREIRA VITOR, ALAN FERREIRA VITOR, JOSE 

MARIO VITOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDELICIA FERREIRA VITOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, em observância 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, constatando que o Banco Bradesco/FINASA foi 

intimado por 02 (duas) vezes consecutivas e, até o presente momento, 

não fêz aportar a informação devida, encaminho os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 93439 Nr: 3239-20.2014.811.0008

 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: USINAS ITAMARATI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZIL MIDIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA AZAMBUJA SOMMER 

DUTRA - OAB:, FERNANDA CRISTINA BOLIS - OAB:19536, RICARDO 

MARTINS FIRMINO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DONIZETI PEREIRA - 

OAB:234.326-SP

 Vistos;

1. Trata-se de Embargos de Declaração c.c Efeitos Infringentes opostos 

pela parte requerente, aduzindo, em síntese, omissão na r. sentença de 

fls. 225/226 dos autos nº 3239-20.2014.811.0008 – Código nº 93439 e fls. 

244/245 dos autos nº 2665-26.2016.811.0008 – Código nº 111597, no que 

concerne ao julgamento em conjunto, e análise das questões arguidas em 

ambas as ações.

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.: 136530 Nr: 2490-61.2018.811.0008

 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 ALVES FERREIRA

 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:13615

 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.: 114141 Nr: 4204-27.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAC DOS SANTOS, WILTON RIBEIRO RANGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 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, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

quanto a devolução da Carta Precatória ( falta de de depósito de custas 

de Distribuidor não oficializado), sob pena de arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47897 Nr: 4057-11.2010.811.0008

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO NOVAES SILVA, DINORÁ CIRILO DE 

FRANÇA SILVA, LOURIVAL MAURICIO DA SILVA, KATIA GOMES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMERINDO JOSÉ SILVA 

COSTA - OAB:2256, DÂMARIS ALVES CHAVES - OAB:12377-A

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da petição retro, intime o requerido na pessoa de seu advogado 

para que se manifeste no prazo legal.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 44485 Nr: 707-15.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASUT COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO G CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO ROGERIO GOBBI - 

OAB:18.610, ÁLVARO GOMES DE LIMA JÚNIOR - OAB:43.810 - GO, 

HUMBERTO MACCHIONE DE PAULA - OAB:21.295-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDILENE JULIÃO DE 

SOUZA - OAB:4306/MT

 Vistos,

 Trata-se de Pedido de Habilitação de Herdeiros formulado às fls. 282/293, 

intime-se a parte exequente para manifesta-se no prazo de cinco dias.

 Após, conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 112787 Nr: 3324-35.2016.811.0008

 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: PAULO VITORINO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

exigência do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta 

sentença: 1. Nome do Segurado: PAULO VITORINO DE LIMA; 2. Benefício 

concedido: aposentadoria por invalidez; 3. Data de início do benefício: 

29/01/2018 (fl. 48/51); 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. 41, 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. 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. 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.: 87080 Nr: 2870-60.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO TIEPPO LTDA - ME, ELCIO TIEPPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial tendo como partes 

Banco Bradesco S.A Posto Tieppo Ltda. - ME. e Elcio Tieppo (qualificados 

nos autos).

 Às fls. 65/67 as partes formularam acordo, pugnando pela homologação 

do Juízo.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial tendo como partes 

Banco Bradesco S.A Posto Tieppo Ltda. - ME. e Elcio Tieppo (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 e, por 

conseguinte declaro extinta a presente execução, nos termos do artigo 

924, II do Código de Processo Civil.

Considerando que há nos autos restrição de veículo automotor, realizo 

desde já, seu desbloqueio ante o pagamento do débito.

 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.: 129536 Nr: 6311-10.2017.811.0008

 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: CICERA FERNANDES DA SILVA

 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:

 16. 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 Cícera Fernandes da Silva em desfavor do 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.17. Deixo de condenar em 

custas e honorários, posto que, a parte goza dos benefícios da gratuidade 

da justiça.18. 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.: 110254 Nr: 1866-80.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETH ANUNCIAÇAO RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, 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: Margareth Anunciação 

Rodrigues Silva; 1.a. CPF nº. 001.632.881-78; 1.b. Nome da mãe: Maria 

Constança Rodrigues; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade 
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Rural; 3. Data inicial do Benefício: 24/11/2016 (data da citação - fls. 17-v°); 

4. Renda mensal inicial: 01(um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: 

Avenida Antônio de Farias, s/n, Bairro Aeroporto, 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.: 120309 Nr: 987-39.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 6539, RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, 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 Aparecida da Silva Lima; 

1.a. CPF nº. 568.741.031-72; 1.b. Nome da mãe: Sebastiana Pinto da Silva; 

2. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do 

Benefício: 26/04/2017 (data da citação - fls. 54-v°); 4. Renda mensal 

inicial: 01(um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Estrada Rural, s/n, 

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.: 102602 Nr: 3246-75.2015.811.0008

 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: DANIEL BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Conforme se depreende dos autos, o Requerente manifesta-se pela 

desistência da ação (fls. 46).

2. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação, 

para os fins do art. 200, parágrafo único do Novo Código de Processo 

Civil.

3. Em consequência, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 4. Deixo de condenar em custas e honorários, vez que incabíveis a 

espécie.

5. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 114729 Nr: 4576-73.2016.811.0008

 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: EDUARDO APARECIDO SOUZA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:MT/14.521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 49. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte 

autora, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, e, por 

conseguinte julgo extinto, com resolução de mérito o presente feito e, 

CONDENO o Município de Porto Estrela-MT a pagar à parte autora as 

importâncias relativas ao 13° (décimo terceiro do salário), bem como 1/3 

constitucional de férias, correspondentes aos períodos aquisitivos 

descritos na inicial, acrescido de juros de mora e correção monetária nos 

termos do artigo 1°-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 

11.690/2009 e, JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos formulados 

pela parte autora, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil. 

50. Isento de custas, e condeno a parte vencida ao pagamento de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, consoante disposto no artigo 85, §2° do Código de 

Processo Civil.51. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54453 Nr: 658-03.2012.811.0008

 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 DOS ANJOS ABREU

 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: WESLEY LAVOISIER DE 

BARROS NASCIMENTO - OAB:PROCURADOR

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face do expediente p. 143, intime o autor na pessoa de advogado para 

que se manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137472 Nr: 3064-84.2018.811.0008

 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: REGINA RODRIGUES BATISTA BUCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Trata-se de Ação Previdenciária de Auxílio-Doença c.c Aposentadoria por 

Invalidez e Antecipação de Tutela opostos por Regina Rodrigues Batista 

Buck, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (qualificados 

nos autos).

 Às fls. 24/26, o patrono da parte autora foi devidamente intimado via DJE 

nº 10278, contudo, deixou transcorrer in albis, o prazo sem manifestação, 

consoante se depreende da certidão acostada às fls. 26.

É breve o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de Ação Previdenciária de Auxílio-Doença c.c Aposentadoria por 

Invalidez e Antecipação de Tutela opostos por Regina Rodrigues Batista 

Buck, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (qualificados 

nos autos).

 A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 
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extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando a parte não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

Pela que se colhe dos autos, a parte autora deixou de promover os atos e 

as diligências que lhe incumbia fato que impõe a extinção do processo nos 

termos do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

 Sem custas.

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.: 126729 Nr: 4576-39.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE GONÇALVES QUEIROZ SERGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, 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: Odete Gonçalves Queiroz 

Sergio; 1.a. CPF nº. 277.401.531-68; 1.b. Nome da mãe: Maria da 

Conceição Cury; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 

3. Data inicial do Benefício: 11/09/2017 (data da citação - fls. 25-v°); 4. 

Renda mensal inicial: 01(um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Rua 

Brasília, s/n, Bairro 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 129803 Nr: 6423-76.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIVAL DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, 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: Denival do Nascimento; 1.a. CPF 

nº. 001.886.591-70; 1.b. Nome da mãe: Maria da Conceição; 2. Benefício 

Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do Benefício: 

19/10/2017 (data da citação - fls. 30-v°); 4. Renda mensal inicial: 01(um) 

salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Rua José Antonio de Farias, s/n, 

Bairro Centro, 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.: 126726 Nr: 4573-84.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Silveira

 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:

 14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, 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: Eunice Silveira; 1.a. CPF nº. 

303.571.951-91; 1.b. Nome da mãe: Lazara Silveira de Paula; 2. Benefício 

Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do Benefício: 

17/08/2017 (data da citação - fls. 28-v°); 4. Renda mensal inicial: 01(um) 

salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Rua Airton Senna da Silva, nº 

225, Bairro Jardim America, 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.: 120684 Nr: 1241-12.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA PEDROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 345 de 804



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: Benedita Pedrosa da Silva; 1.a. 

CPF nº. 459.895.591-00; 1.b. Nome da mãe: Antônia Pedrosa; 2. Benefício 

Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do Benefício: 

26/04/2017 (data da citação - fls. 25-v°); 4. Renda mensal inicial: 01(um) 

salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Rua João Clóvis Santos, s/n, 

Bairro centro, 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.: 129204 Nr: 6096-34.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DA GUIA ALMEIDA

 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:

 14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, 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: Ana Da Guia Almeida; 1.a. CPF 

nº. 033.083.351-07; 1.b. Nome da mãe: Valentina Maria da Guia; 2. 

Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do 

Benefício: 02/10/2017 (data da citação - fls. 29-v°); 4. Renda mensal 

inicial: 01(um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Assentamento 

João e Maria, lote nº 78, Zona Rural, 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.: 100220 Nr: 1781-31.2015.811.0008

 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: MARIA MADALENA 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: DAVI PEREIRA ALVES - 

OAB:PROCURADOR

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte embargada concordou com o 

cálculo apresentada pela embargante (fls. 105), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 103/104, 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.: 126826 Nr: 4626-65.2017.811.0008

 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: AGOSTINHO BISPO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALVES COSTA - 

OAB:13648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, 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: Agostinho Bispo De Jesus; 1.a. 

CPF nº. 396.011.811-34; 1.b. Nome da mãe: Melonia Vieira da Silva; 2. 

Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do 

Benefício: 17/08/2017 (data da citação - fls. 40-v°); 4. Renda mensal 

inicial: 01(um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Avenida das 

Nações, Bairro Maracanã, 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.: 128242 Nr: 5484-96.2017.811.0008

 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: ANGELA MARIA 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:
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 16. 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 Ângela Maria de Oliveira em desfavor do 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.17. Deixo de condenar em 

custas e honorários, posto que, a parte goza dos benefícios da gratuidade 

da justiça.18. 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.: 128611 Nr: 5728-25.2017.811.0008

 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: ZULEIDE BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY LAVOISIER DE 

BARROS NASCIMENTO - OAB:PROCURADOR

 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.: 137511 Nr: 3092-52.2018.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D.M.M. LOPES & FILHOS LTDA – DISTRIBUIDORA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRI MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA 

- OAB:19635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Ação Monitória tendo como partes DMM Lopes & Filhos Ltda. e 

Sandri Materiais para Construção Ltda. (qualificados nos autos).

 Às fls. 155/156 as partes formularam acordo, pugnando pela 

homologação do Juízo.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de Ação Monitória tendo como partes DMM Lopes & Filhos Ltda. 

e Sandri Materiais para Construção Ltda. (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.: 122865 Nr: 2528-10.2017.811.0008

 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: ILDA ALVES VIEIRA

 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:

 22. 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.23. Sem custas, por ser a parte 

autora beneficiária da gratuidade da justiça.24. 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.: 131542 Nr: 7408-45.2017.811.0008

 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 ARAUJO DA SILVA

 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:

 14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, 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 Araujo Da Silva; 1.a. CPF 

nº. 035.641.201-65; 1.b. Nome da mãe: Antônia Soares da Silva; 2. 

Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do 

Benefício: 12/12/2017 (data da citação - fls. 35-v°); 4. Renda mensal 

inicial: 01(um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Estrada Rural, s/n, 

PA Ema, lote 118, distrito de Currupira, 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.: 126731 Nr: 4578-09.2017.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE SOUZA 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:

 16. 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 Maria Aparecida de Souza Silva em desfavor 

do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.17. Deixo de condenar em 

custas e honorários, posto que, a parte goza dos benefícios da gratuidade 

da justiça.18. 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.: 124928 Nr: 3692-10.2017.811.0008

 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: EDITE PRIEBE BEHRENS

 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:

 14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, 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: Edite Priebe Behrenz; 1.a. CPF 

nº. 345.205.031-91; 1.b. Nome da mãe: Armelia Smaniotto Priebe; 2. 

Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do 

Benefício: 25/07/2017 (data da citação - fls. 42-v°); 4. Renda mensal 

inicial: 01(um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Zona Rural, 

Estrada - Sítio do Sr. João Gregório, 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.: 131649 Nr: 7487-24.2017.811.0008

 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 APARECIDA DA COSTA

 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:

 14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, 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 Aparecida Da Costa; 1.a. 

CPF nº. 481.818.621-04; 1.b. Nome da mãe: Severina Maria da Silva; 2. 

Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do 

Benefício: 26/02/2018 (data da citação - fls. 45-v°); 4. Renda mensal 

inicial: 01(um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Zona Rural, Sitio 

Santo Expedito, Assentamento Cabaças, 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.: 136091 Nr: 2197-91.2018.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA CENTRAL MATO GROSSO LTDA 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE MT - SICRED SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13.311-MT

 Vistos;

Considerando que o executado/embargante informa nos presentes autos, 

o pagamento parcial do crédito em execução, embora em atraso quanto ao 

vencimento, fato este, confirmado pelo exequente/embargado, verifica-se 

que o objeto material pelo qual as partes litigam insere-se no rol dos quais 

é possível uma composição.

Desse modo, considerando que a nova Lei Processual Civil prima pela 

cooperação entre as partes para a solução amigável da demanda, 

determino o encaminhamento dos autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca.

Intimem-se as partes, para que compareça a solenidade aprazada.

Deverá constar no mandado de intimação, que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 8º, do NCPC).

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134339 Nr: 1134-31.2018.811.0008

 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: MATHEUS ALMEIDA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, INDEA - 

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA PALÚ SASSAKI - 

OAB:16.898, KATIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:MT 13.451, Renata 

M. de A. V. Neto Debesa - OAB:MT/11.674-B, TIAGO DE MATOS 

SANTOS - OAB:19.222-E

 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, o requerido INDEA foi citado e não apresentou 

defesa nos autos e impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, o advogado 

da parte requerente para apresentação de impugnação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113691 Nr: 3904-65.2016.811.0008
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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 Antanailton da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8184-A

 Vistos,

 1. Trata-se de Ação Cobrança manejada por José Antanailton da Silva em 

face de Seguradora Líder de Consórcios de Seguro DPVAT.

 2. Compulsando atentamente os autos, verifica-se que as partes 

protestaram pela produção de provas e assim, considerando a natureza 

do seu objeto, entendo por bem deferir a perícia médica e a prova 

documental.

3. Desta forma, ante as recusas reiteradas pelos profissionais nomeados 

pelo Juízo, e, levando-se em consideração a prova pericial requerida, 

oficie-se a Secretaria de Saúde do Município de Nova Olímpia/MT para que 

indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica 

na autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade.

4. Com a indicação do perito, oficie-se o perito para que informe a data 

designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente o 

laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

5. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, intimem-nas para 

os apresentarem no prazo legal.

6. Cumprida as determinações supra, tornem-me os autos conclusos para 

deliberações.

7. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 124084 Nr: 3257-36.2017.811.0008

 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): Nelson Rodrigues da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 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, manifestar-se sobre o teor da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça de fl. 38.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 134947 Nr: 1513-69.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTINO DA SILVA, GENALDO MARQUES 

DA SILVA, HIGOR RIBEIRO SANTOS, GEIZIANE APARECIDA EGUES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHAES FILHO - OAB:14425, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:14.425, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, JOSUE ALVES DO NASCIMENTO - OAB:20466/O/MT

 Intimação da defesa da ré Geiziane, para inicialmente apresentar as 

alegações finais, e posteriormente a defesa do acusado Robertino e Higor, 

no prazo de 05(cinco)dias sucessivamente.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000636-49.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MARIA DA SILVA GERVAZONI (REQUERENTE)

Roney Marcos Ferreira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora, para 

no prazo legal, apresentar as contra razões do recurso apresentado aos 

autos. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.Maria Ap. Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta Mat; 

3321

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000391-38.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

LUCIANE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida , 

para no prazo legal, apresentar as contra razões do recurso apresentado 

aos autos. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE 

- Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.Maria Ap. Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta Mat; 

3321

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000187-91.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANA ROSA DA SILVA (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte exequente , 

para que se manifeste no prazo legal, Id do documento13937873 "-Vistos 

etc. Intime-se a parte executada ANA ROSA DA SILVA, na pessoa do seu 

responsável legal, para que no prazo de quinze (15) dias efetue o 

pagamento da dívida no valor R$ 514,86, conforme planilha apresentada 

no Id. 11188312, devendo ser corrigidos até a data do 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, intime-se a parte exequente para que se manifeste. 

Intimem-se. Cumpra-se. “O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.Maria Ap. Ramos Santana-Gestora Judiciária 

Substituta Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-85.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

DENES PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida , 

para no prazo legal apresentar as contrarrazões ao recurso inominado “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: 1000393-08.2017.8.11.0008
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Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE FARIA (REQUERENTE)

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida , 

para no prazo legal apresentar as contrarrazões ao recurso inominado “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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000688-11.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SULIGO ARAUJO LIMA (REQUERENTE)

MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE 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: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONÇA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000688-11.2018.8.11.0008 Valor da causa: 

$1,000.00 ESPÉCIE: [OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]->PETIÇÃO 

(241) POLO ATIVO: Nome: VANESSA SULIGO ARAUJO LIMA Endereço: 

Rua 11, 821, Quadra 23 - casa 02, Jardim Imperial, BARRA DO BUGRES - 

MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: Rua Des. Carlos Avalone, PALÁCIO PAIAGUAS, CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-903 FINALIDADE: 

PROCEDER À INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO 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 15 (quinze) 

dias, proceda à nomeação da requerente para uma das vagas de 

professor de educação física, da rede estadual de educação básica, a 

ser lotada no Município de Barra do Bugres/MT.Nos termos do Enunciado I 

do XIII Encontro de Cuiabá despacho:Com tais considerações, imperioso 

reconhecer-se a necessidade do provimento jurisdicional antecipado, nos 

moldes pleiteados, pelo que DEFIRO a postulação deduzida da exordial, 

CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela e DETERMINO ao ESTADO 

DE MATO GROSSO que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à 

nomeação da requerente para uma das vagas de professor de educação 

física, da rede estadual de educação básica, a ser lotada no Município de 

Barra do Bugres/MT.Nos termos do Enunciado I do XIII Encontro de Cuiabá, 

DISPENSO a realização de audiência de conciliação, pelo que DETERMINO 

a citação/intimação do ESTADO DE MATO GROSSO, para, no prazo de 30 

(trinta) dias, querendo, oferecer contestação, bem como, ainda, cumprir a 

determinação do parágrafo retro, no prazo respectivo.Aportando aos 

autos a defesa da parte requerida, vistas ao requerente para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo legal. Após, abra-se vistas ao Ministério 

Público, pelo prazo de 15 (quinze) dias, uma vez que a demanda envolve 

interesse público e questão constitucional. Na sequência, conclusos para 

deliberações.Às providências. Intimem-se. cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. 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 , 3 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000700-25.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDER JOSE ALVES (ADVOGADO(A))

MAURICIO LEANDRO SILVA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E LOCADORA DUARTE EIRELI - EPP (REQUERIDO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (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. 

1000700-25.2018.8.11.0008 Valor da causa: $30,000.00 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: MAURICIO 

LEANDRO SILVA DE LIMA Endereço: Rua Buritis, l 08 q 06, jardim das 

palmeiras, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Endereço: AV. castelo branco, 406, 

centro, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 Nome: 

CONSTRUTORA E LOCADORA DUARTE EIRELI - EPP Endereço: AVENIDA 

AGRÍCOLA PAES DE BARROS, 2242, JARDIM SANTA ISABEL, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78035-160 INTIMANDO(A): MAURICIO LEANDRO SILVA DE 

LIMA. 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: 14:00 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 , 3 de outubro de 2018. 

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. 
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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: 1000703-77.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN DA SILVA TIGRE (REQUERENTE)

LEANDRO GOMES DALLAZEM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (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. 

1000703-77.2018.8.11.0008 Valor da causa: $31,000.00 ESPÉCIE: 

[CONSÓRCIO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ALAN DA SILVA TIGRE Endereço: Rua Jose Antônio 

Farias, 603, Jardim Elite, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA Endereço: AVENIDA AMAZONAS, 126, - ATÉ 1099 - LADO ÍMPAR, 

CENTRO, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30180-000 INTIMANDO (A): ALAN 

DA SILVA TIGRE 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: 14:20. 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, 3 de outubro de 2018. 

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: 1000858-17.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JULIA CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida , 

para no prazo legal apresentar as contrarrazões ao recurso inominado “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: 1000707-17.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI APARECIDO MORGADO (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (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. 

1000707-17.2018.8.11.0008 Valor da causa: $14,480.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: SIDNEI APARECIDO MORGADO Endereço: AVENIDA TROPICAL, 

1122, CASA, MARACANÃ, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: RUA 

MARTINIANO DE CARVALHO, 851, - LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 01321-001 INTIMANDO(A): SIDNEI APARECIDO 

MORGADO 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: 14:40 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, 3 de outubro de 2018. 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 351 de 804



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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000126-70.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON VERA DA SILVA (EXECUTADO)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte exequente 

para manifestar-se no prazo de 15(quinze) dias, Id do documento 

13520582 - ” Vistos etc. Intime-se a parte executada EDSON VERA DA 

SILVA, na pessoa do seu responsável legal, para que no prazo de quinze 

(15) dias efetue o pagamento da dívida no valor R$ 5.424,00, conforme 

planilha apresentada no Id. 12071544, devendo ser corrigidos até a data 

do 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, intime-se o exequente para 

manifestar 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000710-69.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

JANAINA EGUIDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (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. 

1000710-69.2018.8.11.0008 Valor da causa: $14,480.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JANAINA EGUIDES DOS SANTOS Endereço: RUA BRILHANTE, 64, 

CASA, MARACANÃ, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: RUA MARTINIANO 

DE CARVALHO, 851, - LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 01321-001 INTIMANDO(A): JANAINA EGUIDES DOS SANTOS 

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: 15:00 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, 3 de outubro de 2018. 

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.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000688-11.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SULIGO ARAUJO LIMA (REQUERENTE)

MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE 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. 1000688-11.2018.8.11.0008 Valor da causa: 

$1,000.00 ESPÉCIE: [OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]->PETIÇÃO 

(241) POLO ATIVO: Nome: VANESSA SULIGO ARAUJO LIMA Endereço: 

Rua 11, 821, Quadra 23 - casa 02, Jardim Imperial, BARRA DO BUGRES - 

MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: Rua Des. Carlos Avalone, PALÁCIO PAIAGUAS, CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-903 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO 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, 
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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 , 

3 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 Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 018/2018/DF - Tornar público o GABARITO, bem como a 

PONTUAÇÃO FINAL da prova do Processo Seletivo para Estágio Curricular 

Remunerado de Nível Médio realizada no dia 22/09/2018, pela ordem de 

classificação.

* O Edital n° 018/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 197841

Numeração Única: -

Unidade de origem: Campo Novo do Parecis

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: MARIA IZABEL LOPES

Advogado(s): -

Requerido: VANEIDE

VALDINEI

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 Campo Novo dos Parecis para participar(em) da 

sessão de conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local 

informados abaixo:

Data: 08/10/2018 às 08:30

Endereço: Av. Rio Grande do Sul, nº 731-NE - Centro - CEP.: 78360-000

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 78526 Nr: 4338-59.2015.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101012 Nr: 2506-83.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME LUIZ ADAMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE CASSIO MELLO - 

OAB:14.312-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

1. DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 31 de outubro de 2018, 

às 13h15min, a se realizar no CEJUSC.

2. CITE-SE o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC.

3. 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).

4. Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do 

CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344).

5. Intimem-se.

 6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95124 Nr: 4814-29.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IVONILSO PEDRO DA SILVA, Rg: 

2308140-6, Filiação: Gilvani Barbosa da Silva e Ivanildo Pedro da Silva, 

data de nascimento: 07/04/1994, brasileiro(a), convivente, calheiro, 

Telefone 65 99915 9126. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos, etc.Compulsando os autos com a devida diligência, 

observo que todas as cautelas foram tomadas no intuito de localizar o réu 

e, por consequência, promover sua citação pessoal.No entanto, todas as 

tentativas restaram infrutíferas, concluindo-se, portanto, que se encontra 

em lugar incerto, razão porque, a citação ficta se impõe.Por todo o 

exposto, DEFIRO o requerimento formulado pelo Ministério 

Público.Proceda-se à citação via edital do acusado, nos termos do art. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 353 de 804



363, §1º, do Código de Processo Penal.Sem prejuízo, certifique-se se o 

acusado está segregado na Cadeia Pública local, bem como EXPEÇA-SE 

ofício à Superintendência de Gestão Cadeias/Penitenciarias do Estado a 

fim de informar acerca de possível segregação do denunciado, servindo a 

presente como ofício.SE O DENUNCIADO ATENDER AO CHAMADO 

JUDICIAL, certifique a juntada da resposta à acusação e retornem os 

autos conclusos para deliberação.SE O DENUNCIADO, CITADO POR 

EDITAL, NÃO ATENDER AO CHAMAMENTO JUDICIAL e nem mesmo 

constitui advogado, se impõe a aplicação do previsto no art. 366 do 

CPP.Assim, com base em referido dispositivo legal, DETERMINO a 

suspensão do processo e do prazo prescricional. Após, arquive-se 

provisoriamente o presente feito, dando-se baixa no relatório.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mayra Coradi Braga, 

digitei.

Campo Novo do Parecis, 27 de setembro de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 75361 Nr: 2368-24.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDEÃO GOMES DE SOUZA, BRUNO JORGE 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MITSY CARLA BATISTA 

MELLO - OAB:16.590/MT

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI

PRAZO 30 DIAS

Para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente Edital 

tornando pública a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, 

conforme dados abaixo, ficando, contudo, sujeita a modificações 

posteriores em virtude de outros feitos que fiquem concluídos para o 

julgamento:

 Dados da Sessão (Tipo, Data, Hora, Dados Processo): ORDINÁRIA 

DESIGNADA PARA O DIA 24/10/2018 ÀS 08H00MIN

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wangston Taigor 

Gomes de Moraes, digitei.

Campo Novo do Parecis, 24 de setembro de 2018

Pedro Davi Benetti Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 22532 Nr: 2802-28.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUBER LOUREIRA VARGAS, NILTON JOSE 

RITZMANN, GRACIANE QUADROS RITZMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2.619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR LANGER - OAB:53328

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 21905 Nr: 2188-23.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOMAQ MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO SCHIMITH, MARCELINA DE SOUZA 

FERREZ SCHIMITH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN 

- OAB:10.192, DIEGO ALVES CORRÊA BERNARDI. - OAB:15.735/MT, 

RODOLFO CORREA DA COSTA JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH 

- OAB:8161/MT

 Certifico e dou fé que, conforme decisão de fls. 171, que, HOMOLOGA o 

acodo estabelecido entre as partes, nos termos da petição de fls. 165, 

desentranho os cheques de fl.08, por sua substituição por cópia fiel, para 

ser entregue ao advogado(a) do executados. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 28175 Nr: 1590-98.2008.811.0050

 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: ROSANA PEZUTI ALBA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIO DIVINO RODRIGUES, RENATO 

MEDEIROS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA REBELLO - OAB:81.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, JARBAS LEITE FERNANDES - OAB:2544-A/MT, 

LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6.949/MT, PATRICIA 

ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, SAMIR DARTANHAN RAMOS - 

OAB:8391/MT

 Vistos.

A parte embargante postula a redesignação da solenidade aprazada para 

a data de 18/10/2018 em virtude da necessidade de inquirição de suas 

testemunhas em comarca distinta, requerendo inclusive que a audiência 

de instrução seja agendada para data posterior às oitivas dessas 

testemunhas (f. 133).

Ocorre que, como é cediço, a produção da prova oral no âmbito do 

processo cível possui regramento estabelecido no artigo 361 do CPC, 

regulando inclusive a ordem de produção dessa prova.

Não obstante a necessidade de inquirição das testemunhas da parte 

embargante em comarca distinta, não se vislumbra nenhum argumento 

plausível a justificar a pertinência do pleito de redesignação nos moldes 

requeridos à f. 133.

Isso porque o depoimento pessoal da parte contrária, requerido pela parte 

embargante na exordial, em regra, deve ser realizado antes da inquirição 

das testemunhas nos termos do diploma processual retrocitado; a parte 

embargada Emilio Divino Rodrigues foi intimada para a solenidade 

consoante aviso de recebimento aportado à f. 134v.

A respeito do tema, colha-se a lição da doutrina:

É extremamente importante, para a observância do contraditório, que os 

depoimentos pessoais e a ouvida das testemunhas sejam tomados 

rigorosamente na sequência estabelecida na norma comentada: a) 

depoimento pessoal: primeiro o autor, depois o réu; b) testemunhas: 

primeiro as do autor, depois as do réu. Havendo inversão dessa ordem, 

resta comprometida a ampla defesa, de modo que o ato é nulo por ofensa 

direta à CF 5º LV. (NERÝ JUNIOR; MARIA DE ANDRADE NERY, 2015, p. 

976).

Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de redesignação da audiência 

designada às f. 129.

Por outro lado, defiro o pleito de expedição de cartas precatórias para 

inquirição das testemunhas arroladas pela parte embargante, devendo a 

Secretaria Judicial expedir as missivas com as cautelas legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72051 Nr: 408-33.2015.811.0050

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:9.271-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

550,23 (quinhentos e cinquenta reais e vinte e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 69. 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$ 136,83 

(cento e trinta e seis reais e oitenta e três centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, devera 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Campo Novo do Parecis aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento. Bem como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, 

caso não haja pagamento será emitida certidão de débito consistente ao 

valor das custas cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA 

(departamento de controle e arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos 

ao tabelionato de protesto. Dou fé

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24181 Nr: 826-49.2007.811.0050

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7300-B

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 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$ 

605,91 (seiscentos e cinco reais e noventa e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 127/128. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 469,08 (quatrocentos e 

sessenta e nove reais e oito centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 136,83 (cento e trinta e seis reais e ointenta e três centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, devera protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento. Bem como em cumprimento ao 

Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja pagamento será emitida certidão 

de débito consistente ao valor das custas cobradas e taxas a ser 

encaminhado ao DCA (departamento de controle e arrecadação TJ-MT) 

para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. Dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21934 Nr: 2211-66.2006.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GST SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA., SALES 

ADMNISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA MATOS AMARAL - 

OAB:21978-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEMAR RODRIGO MORÁS 

JÚNIOR - OAB:60.119 OAB/PR

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 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$ 

550,23 (quinhentos e cinquenta reais e vinte e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 137/138. 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$ 

136,83 (cento e trinta e seis reis e oitenta e trÊs centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, devera protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento. Bem como em cumprimento ao 

Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja pagamento será emitida certidão 

de débito consistente ao valor das custas cobradas e taxas a ser 

encaminhado ao DCA (departamento de controle e arrecadação TJ-MT) 

para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35605 Nr: 2394-95.2010.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CESAR LIMA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124, GLÁUCIO R. REIS CAPISTRANO - OAB:11617-B MT, 

MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - OAB:21.444-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILA SACARDI BIUDES 

RUBERT - OAB:7286

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

550,23 (quinhentos e cinquenta reais e vinte e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 310/316. 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$ 

136,83 (cento e trinta e seis reais e oitenta e três centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, devera protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento. Bem como em cumprimento ao 

Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja pagamento será emitida certidão 

de débito consistente ao valor das custas cobradas e taxas a ser 

encaminhado ao DCA (departamento de controle e arrecadação TJ-MT) 

para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28190 Nr: 1610-89.2008.811.0050

 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: CLAUDETE LOSS DALZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITACIR ANTONIO DAL ZOTTO, ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA DE SOUZA CAMPOS 

BELO - OAB:12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 
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550,23 (quinhentos e cinquenta reais e vinte e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 76/77. 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$ 136,83 

(cento e trinta e seis reias e oitenta e três centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, devera 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Campo Novo do Parecis aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento. Bem como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, 

caso não haja pagamento será emitida certidão de débito consistente ao 

valor das custas cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA 

(departamento de controle e arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos 

ao tabelionato de protesto. Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17683 Nr: 1425-56.2005.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA GOMES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO, ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS 

PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.430,55 (um mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta e cinco 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 188. 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$R$ 1.109,99 (um mil, 

cento e nove reais noventa e nove centavos), para recolhimento da guia 

de custas e R$ 320,56 (trezentos e vinte reais e cinquenta e seis 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, devera protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento. Bem como em cumprimento ao 

Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja pagamento será emitida certidão 

de débito consistente ao valor das custas cobradas e taxas a ser 

encaminhado ao DCA (departamento de controle e arrecadação TJ-MT) 

para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90485 Nr: 2119-05.2017.811.0050

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA SILVA - 

OAB:13.280/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

550,23 (quinhentos e cinquenta reais e vinte e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 14. 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$ 136,83 

(cento e trinta e seis reais e oitenta e três centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, devera 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Campo Novo do Parecis aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento. Bem como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, 

caso não haja pagamento será emitida certidão de débito consistente ao 

valor das custas cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA 

(departamento de controle e arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos 

ao tabelionato de protesto. Dou fé

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79894 Nr: 718-05.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERCULES MORAES CALLEGARO, PEDRO DA 

SILVA PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT, ROBERTO CÉSAR GOMES VIEIRA - OAB:23.340-O/MT, 

ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do réu, Dr. Heloizio Oliveira 

da Silva, para informar o endereço do seu cliente Hercules Moraes 

Callegaro, ou se este veio a falecer, neste caso, se possível, apresente 

cópia da certidão de óbito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000011-49.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso 

inominado foi interposto tempestivamente. Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte Recorrida, 

apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias. 

Campo Novo do Parecis - MT, Quarta-feira, 03 de Outubro de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação 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))

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que foi designada AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

E JULGAMENTO para a data de 29/10/2018 14:50, ficando as partes 

devidamente intimadas através de seus advogados. Deverão ainda 

trazerem suas testemunhas independentemente de intimação, na data 

aprazada para realização o ato. ADVERTENCIA: a ausência injustificada 

do reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Não comparecendo o 
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demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Campo Novo do 

Parecis - MT, Quarta-feira, 03 de Outubro de 2018 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001903-87.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE PISATTO MEZZOMO - ME (REQUERENTE)

RODRIGO CARRIJO FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REFRIGERANTES UNIÃO S/A (REQUERIDO)

EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1001903-87.2018.8.11.0051 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, 2 de outubro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001907-27.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEL MATEUS CANUTO (REQUERIDO)

 

Autos nº 1001907-27.2018.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. INTIME-SE a 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: 1001901-20.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA JOSEANE GRAFF SCHEUER DIAS (REQUERENTE)

THIAGO SABIONI VALADARES (ADVOGADO(A))

SERGIO NUNES DE LIMA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ENGEL LTDA - ME (REQUERIDO)

FABIANA BORGES DA SILVA (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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 22264 Nr: 231-13.2008.811.0051

 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: José Bispo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para as 

partes, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestarem-se quanto ao 

retorno dos autos da 2ª instância, sob pena do feito ser encaminhado ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78430 Nr: 3287-78.2013.811.0051

 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: Jucely Elma de Souza

 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:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para as 

partes, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestarem-se quanto ao 

retorno dos autos da 2ª instância, sob pena do feito ser encaminhado ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142286 Nr: 1415-52.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Talita Hosana Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anhanguera Educacional Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Tostes de Castro 

Maia - OAB:63.440/MG

 CERTIFICO E DOU FÉ, que decorreu o prazo e a parte requerida nada 

manifestou, oportunidade na qual, nos termos da legislação vigente, 

IMPULSIONO OS AUTOS para INTIMAÇÃO da parte requerente para que 

manifeste-se, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito para prosseguimento do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 30422 Nr: 531-04.2010.811.0051

 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: Claudemiro de Sousa Pena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Pavlak, Joanildes Jacira Vargas Pavlak

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através da presente INTIMO o advogado Luiz Foletto, OAB/MT n. 5282-B, 

para proceder à devolução destes autos, bem como de seus apensos se 

houver, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos 

do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 6436 Nr: 787-88.2003.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hospital de Medicina Especializada Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Patussi de Andrade ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551

 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 

certidão do Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31100 Nr: 1209-19.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Lourival Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campo Verde Imobiliária e Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Luciano Bauermeister 

- OAB:7328/B

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15(quinze)dias, manifestar-se acerca do 

Auto de Arresto e Certidão (fls. 131/132) devendo requerer o que 

entender de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 99143 Nr: 3789-46.2015.811.0051

 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: Oneilto Gonçalves de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saga Super Center Comércio de Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELIPPE CANAVARROS 

CALDART - OAB:23252/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selma Fernandes Cunha - 

OAB:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO AS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos da Segunda Instancia, para, querendo, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entenderem de direito.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001444-85.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO (ADVOGADO(A))

ISAURA LIBORIO RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE Praça dos Três Poderes, 01, Jardim Campo Real II, (66) 3419-2233 

- Campo Verde-MT C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador, ou a Defensoria Pública, acerca da audiência de 

conciliação/mediação designada para o dia 26/11/2018, às 16h30min, à 

realizar-se no CEJUSC (prédio anexo ao edifício do fórum), no endereço 

acima indicado, devendo fazer comparecer seu(ua) cliente/assistido na 

solenidade. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 3 de outubro de 2018. 

assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001448-25.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO DE AZEVEDO MARIANO (REQUERENTE)

GABRIEL LORENZZATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE Praça dos Três Poderes, 01, Jardim Campo Real II, (66) 3419-2233 

- Campo Verde-MT C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador, ou a Defensoria Pública, acerca da audiência de 

conciliação/mediação designada para o dia 26/11/2018, às 17h00min, à 

realizar-se no CEJUSC (prédio anexo ao edifício do fórum), no endereço 

acima indicado, devendo fazer comparecer seu(ua) cliente/assistido na 

solenidade. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 3 de outubro de 2018. 

assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001483-82.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO (ADVOGADO(A))

MARGARETE MARIA DA SILVA ALEIXO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE Praça dos Três Poderes, 01, Jardim Campo Real II, (66) 3419-2233 

- Campo Verde-MT C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador, ou a Defensoria Pública, acerca da audiência de 

conciliação/mediação designada para o dia 29/11/2018, às 13h00min, à 

realizar-se no CEJUSC (prédio anexo ao edifício do fórum), no endereço 

acima indicado, devendo fazer comparecer seu(ua) cliente/assistido na 

solenidade. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 3 de outubro de 2018. 

assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001666-53.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. S. P. (ADVOGADO(A))

A. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. S. D. M. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE Praça dos Três Poderes, 01, Jardim Campo Real II, (66) 3419-2233 

- Campo Verde-MT C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador, ou a Defensoria Pública, acerca da audiência de 

conciliação/mediação designada para o dia 29/11/2018, às 17h00min, à 

realizar-se no CEJUSC (prédio anexo ao edifício do fórum), no endereço 

acima indicado, devendo fazer comparecer seu(ua) cliente/assistido na 

solenidade. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 3 de outubro de 2018. 

assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144762 Nr: 2563-98.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Donizete Rangel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa de Transporte Andorinha S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado EDISON GONÇALVES DE ANDRADE JUNIOR, OAB/MT 

22367-O, para comparecer, bem como, apresentar sua cliente MARIA 

DONIZETE RANGEL, na audiência de tentativa de conciliação designada 

para o dia 29/11/2018, às 15h30min, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 11791 Nr: 1302-55.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Guimarães dos Santos 

- OAB: OAB/MT 19868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte autora para manifestar-se acerca 

da petição do requerido de fls. 236/237, no prazo de 05(cinco)dias. É o 

que me cumpre.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73114 Nr: 2102-39.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdomiro José Weitmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rai Renan de Castro Barros - 

OAB:OAB/MT 15.905

 INTIMO a parte autora, na pessoa do seu procurador, para que no prazo 

de 15(Quinze) dias, apresente suas CONTRARRAZÕES ao recurso de 

apelação do requerido. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75444 Nr: 424-52.2013.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Evangelista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte exequente a fim de manifestar-se 

acerca do pedido de parcelamento apresentado pelo executado nas 

fls.127/128, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 14033 Nr: 3414-94.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nisesio Ricardo Zandonadi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, retirar o Termo de Penhora e Certidão para fins de 

averbação, com prévio recolhimento da guia. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76741 Nr: 1698-51.2013.811.0051

 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: Dirceu Pinhatti Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itor Silvio Cherubini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 Processo nº 1698-51.2013.811.0051 (código 76741).

Reparação de danos materiais e morais.

Decisão.

Vistos etc.

De proêmio, considerando o falecimento do requerente DIRCEU PINHATTI 

MENDES, fato público e notório nesta Comarca, SUSPENDO o curso 

processual, nos termos do artigo 313, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil.

 Por conseguinte, com fundamento no §2º, inciso II, do artigo retro e tendo 

em vista o destaque dispensado pelo art. 5º do NCPC ao princípio da 

cooperação, DETERMINO a intimação do advogado atuante no processo, 

via DJE, e da Sra. Maria Francisca R Mendes, esposa do falecido, 

pessoalmente, para que no prazo de 30 (trinta) dias, acoste aos autos 

cópia da certidão de óbito do de cujus e indique o representante do 

espólio.

CONSIGNE-SE que, a priori, aplicam-se as disposições contidas no art. 75, 

VII e art. 618, I ambos do NCPC, os quais estabelecem que, até que ocorra 

a partilha dos bens objeto da herança, o espólio, representado por seu 

inventariante, é quem detém legitimidade ativa e passiva para estar em 

juízo. DEVERÁ, portanto, ser comprovada a qualidade de inventariante da 

pessoa indicada para representar o espólio.

Por outro lado, inexistindo a comprovação de inventário e, tendo em vista 

que não se pode permitir a intimação de um só herdeiro como 

representante de todos, DEVERÁ a viúva declinar a qualificação e 

endereços acerca de todos os herdeiros do de cujus, a fim de regularizar 

o polo ativo da presente ação, sob pena extinção do feito.

Por fim, POSTERGO a análise do pedido de fls. 274 para após 

regularização do feito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde-MT, 17 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31986 Nr: 2100-40.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Ferreira dos Santos

 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:

 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.: 6069 Nr: 413-72.2003.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amilton Schneider, Milton Dabul Pompeu de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurindo Guolo, Pedro Paulo Guollo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em atenção à decisão de folhas 236/238V encaminho o 

processo para o arquivo provisório: "... desde logo, SUSPENDO a presente 

execução, sobrestando igualmente a prescrição (art. 921, § 1º, do NCPC). 

Por corolário, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório. Decorrido 

01 (um) ano sem a indicação de bens penhoráveis começará a correr o 

prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, do NCPC). .."

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 153821 Nr: 6035-10.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Vraz de Souza, Airton Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLADEMIR ROMEU DE LIMA - 

OAB:20072

 Autos n° 6035-10.2018.811.0051 (153821)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta Precatória.

Designo audiência para inquirição da testemunha JÉSSICA CAMPOS 

COSTA para realizar-se no dia 08 de outubro de 2018, às 15h15min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intime-se a testemunha.
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Cientifique-se o Ministério Público, pessoalmente, e o Advogado do Réu 

constituído na origem, via DJE.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, POR SE TRATAR DE FEITO COM RÉU PRESO, 

INCLUSIVE PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA.

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.: 153443 Nr: 5869-75.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilton Oliveira do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariany Paião Dias - 

OAB:OAB/GO 45.227, Joslaine Cristina Paião - OAB:OAB/GO 28.261

 Autos n° 5869-75.2018.811.0051 (153443)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta Precatória.

Designo audiência para inquirição da testemunha ALLAN C. LELLIS RISSI 

para realizar-se no dia 06 de dezembro de 2018, às 14h30min.

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, 25 de setembro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 153583 Nr: 5933-85.2018.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deolindo Leopoldino Fonseca, Julimar Santos 

Cidreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCOS - OAB:19896

 Autos n° 5933-85.2018.811.0051 (153583)

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

Presentes os requisitos formais e materiais (art. 41 do CPP), recebo a 

denúncia na forma como colocada em juízo, por consequência, determino 

a instauração da competente ação penal.

CITEM-SE os Acusados, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, através de Advogado, respondam à acusação, por escrito. 

Determino ainda, que conste no mandado a obrigação do oficial de justiça 

indagá-los sobre a necessidade nomear-lhes o Defensor Público.

COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação de 

Mato Grosso e a DEPOL desta Comarca, conforme disposto no artigo 974, 

inciso II, da CNGC.

 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.: 99309 Nr: 3852-71.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilalvo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 Autos n° 3852-71.2015.811.0051 (99309)

Executivo de Pena

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de processo executivo de pena no qual figura como apenado 

Vilalvo de Oliveira, condenado a pena de 02 anos de reclusão e 10 

dias-multa, a qual fora substituída por duas penas restritivas de direito, 

sendo a primeira de prestação pecuniária, em 05 salários mínimos, e a 

interdição temporária de direitos.

O Recuperando foi intimado da sentença no dia 14.08.2015.

O Recuperando, por meio de seu Advogado, comprovou o pagamento 

integral da prestação pecuniária e dos dias-multa (p. ref. 25).

Quanto à interdição temporária de direitos, ressai que decorrido o prazo 

de dois anos, em 13.08.2017, não fora noticiado nos autos qualquer 

descumprimento das medidas impostas.

 Em seguida vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar.

Analisando os autos, concluo que deve ser declarada extinta a pena 

imposta ao recuperando, em decorrência de seu cumprimento, devendo a 

Sra. Escrivã atentar-se para o disposto no artigo 202 da Lei 7.210/84.

Ante o exposto, declaro extinta a pena imposta ao recuperando Vilalvo de 

Oliveira, brasileiro, nascido em 07/11/1979, natural de Caiçara – RS, filho 

de Rui da Silva Oliveira e Anadir Lourdes Scheeren, em decorrência do 

integral cumprimento da pena imposta.

Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos, feitas 

as anotações de praxe.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Campo Verde/MT, 16 de março de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020031-41.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDIANE AGOSTINETTO (EXEQUENTE)

RONALDO DE ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

8020031-41.2015.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513 

§2º, do CPC, intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

previsto no art.523 sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não efetuado o pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova 

intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de penhora 

on line (bacenjud). Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e 

transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art.517 do 

CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde - MT, 26 de setembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001304-85.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT (ADVOGADO(A))

JANER GERALDA DA MOTA SILVA (REQUERENTE)

RONALDO DE ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REQUERIDO)

 

Certifico que decorreu o prazo legal e não houve apresentação de 

resposta por parte do demandado. Assim, impulsiono o feito a fim de 

intimar o reclamante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000961-89.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA (ADVOGADO(A))

NEUSA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000961-89.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA (ADVOGADO(A))

NEUSA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001902-05.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESTRELAO COMERCIO DE GAS LTDA - ME (REQUERENTE)

FERNANDO BELLANDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WERSCLEY VIEIRA DE MORAIS - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA Intimo a parte requerente, na pessoa de 

seu procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 03/12/2018, às 15h00 na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará em arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001890-88.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HENRIQUE OLIVEIRA MENEZES FILHO (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA Intimo a parte requerente na pessoa de 

seu procurador, para comparecer à audiência de Conciliação designada 

para o dia 03/12/2018 às 14h00, na sede do Juizado Especial, Campo 

Verde - MT. Científico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação das custas, na forma da Lei. Everton Alves 

de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000554-49.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU PROGRESSO LTDA - ME (EXEQUENTE)

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO TREVIZAN (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, 

requerendo o que entender de direito. Everton Alves de Oliveira Jesus 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001877-89.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 03/12/2018, às 13h40min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010426-71.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO (ADVOGADO(A))

HENRIQUE HELLSTROM BASSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MESELLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE 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, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, PARA IMPULSIONAR O 

FEITO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, REQUERENDO O QUE ENTENDER 

DE DIREITO. Campo Verde-MT, 03 de outubro de 2018. assinado 

eletronicamente RICARDO DE FRANÇA BARCELOS Gestor Judiciário em 

substituição

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-07.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MERJANIS ROSA COELHO (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO A PARTE REQUERIDA Intimo a parte requerida na pessoa de 

seu procurador, para comparecer à audiência de Conciliação designada 

para o dia 27/11/2018 às 16:20, na sede do Juizado Especial, Campo 

Verde - MT. ADVERTÊNCIAS: 1)- O não comparecimento às audiências 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 2)- Comparecendo a parte 

promovida (ré), e não obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3)- O promovido deverá oferecer contestação, escrita ou 

oral, na audiência de conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir 

da referida audiência, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 salários mínimos, a presença de advogado. 4)- Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Everton Alves de 

Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-07.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MERJANIS ROSA COELHO (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA Intimo a parte requerente na pessoa de 

seu procurador, para comparecer à audiência de Conciliação designada 

para o dia 27/11/2018, às 16h20min, na sede do Juizado Especial, Campo 

Verde - MT. Científico- o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação das custas, na forma da Lei. Everton Alves 

de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010511-96.2011.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA (ADVOGADO(A))

APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPEDITO APARECIDO DE LIMA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, INTIMO a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para impulsionar o feito no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção. É o que me cumpre. Campo 

Verde-MT, 01 de janeiro de 2018. assinado eletronicamente RICARDO DE 

FRANÇA BARCELOS Gestor Judiciário em substituição

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001218-17.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU PROGRESSO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEURI ANTONIO FROZZA (EXECUTADO)

 

Diante da resposta negativa quanto à penhora nas contas do requerido, 

impulsiono o feito a fim de intimar o autor para requerer o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001184-42.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELOECIL MARIA GUERRIZE CONTE (EXEQUENTE)

JOSE ANTONIO FARIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES CONCEICAO NEUMANN (EXECUTADO)

HUBERT NEUMANN (EXECUTADO)

ARNOLD JOSE NEUMANN (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que, impulsiono o feito, com a 

finalidade de intimar à parte requerente, acerca do Bacenjud no id 

15473759. É o que me cumpre. Campo Verde, 21 de Setembro de 2018. 

Odailza Coelho de Souza Técnico(a) Judiciário (a)

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56142 Nr: 1927-72.2016.811.0029

 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: BEATRIZ JESUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 20.109-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Rosenthal - 

OAB:146.752/SP, lucas Curi do Amaral - OAB:254.547/SP

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de realização de técnica requerida pela parte requerente 

e nomeio como perito DOUGLAS LUIS RODRIGUES MARTINS, técnico 

eletrônico, endereço na Avenida Argélia, n.º 156, Jardim Aclimação, 

Cuiabá/MT, CEP: 78.050-280, celular: (065) 99676-3300, email: 

douglaslrm@gmail.com.

 Intime-se o perito nomeado de seu múnus, bem como para que apresente 

a proposta de honorários.

Sendo apresentada a proposta de honorários, intime-se a parte autora 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, esclarecendo desde já, 

que os honorários periciais serão suportados pela parte que requereu, ora 

executada, conforme preconiza o artigo 95 do Código de Processo Civil.

Após, conclusos para decisão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64962 Nr: 120-46.2018.811.0029

 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: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 Vistos,

 Vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 48240 Nr: 732-86.2015.811.0029

 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): Regina Natalina Saldanha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a parte requerente apresentou embargos de 

declaração com efeitos infringentes, abro vistas à parte requerida para 

que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 53925 Nr: 642-44.2016.811.0029

 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: DDD&CL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON DE SOUZA - 

OAB:20109/B, Tatiano de Castro e Silva - OAB:19880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, defiro o bloqueio de numerário em conta bancária pelo 

sistema do BACENJUD, requerido pela parte exequente (fls. 51/52) na 

conta do executado, no valor de R$ 31.984,44 (trinta e um mil e 

novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Assim, 

necessário se faz a decretação de sigilo provisório nos autos, até a 

resposta da penhora eletrônica (BacenJud).Aguardem-se os autos em 

gabinete a juntada da resposta da penhora on-line.Havendo o bloqueio 

frutífero, intime-se a parte executada para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar quanto à penhora, na forma do art. 854, §2º e 

seguintes, do Novo Código de Processo Civil. Findo o prazo sem que haja 

manifestação da parte interessada, certificado nos autos, intime-se a 

parte exequente para que se manifeste requerendo o que de direito.Sendo 

a informação negativa de bloqueio realizado via sistema BacenJud, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dias), manifeste-se 

no que entender de direito. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 17780 Nr: 1002-57.2008.811.0029
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Escolar Infantil Minas Gerais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO SANTOS - 

OAB:85762/RJ, FLAVIO AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO GARCIA - 

OAB:10.114/MT, Jorge Amadio Fernandes Lima - OAB:4037/MT, 

JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 7236/O, Marcisio 

Folletto Pereira - OAB:20686/MT, Marina Silvia de Souza - 

OAB:3.516/MT, NARA RUBIA ALVES DE RESENDE - OAB:20.985-B/MT, 

Paola Cristina Rios Pereira Fernandes - OAB:9510/O, VALTER 

COUTINHO SCARDUA - OAB:7320/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321/MT, ANA PAULA AMORIM BABILÔNIA - 

OAB:OAB/MT 20.083, FABIO ROBERTO UCKER - OAB:13315, Leoveral 

Francisco Lopes - OAB:3.549 - B

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 209. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu 

Procurador, para que se manifeste.

Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56952 Nr: 2428-26.2016.811.0029

 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: MARS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVV

 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:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 2428-26.2016.811.0029 Código 56952

ESPÉCIE: 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

Inventariante: Maria Antonia Rodrigues Schindler

Inventariado: ESPÓLIO DE IZABEL VIDAL VIEIRA

CITANDO(A, S): Lazaro Teles e Josué Teles filhos de Tarcisio Antonio 

Lourenço e Marilene Teles Lourenço , sem mais qualificação nos autos.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/09/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus acima nominados, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que querendo, habilitarem-se nos autos de 

inventário acima especificados, manifestando-se sobre as primeiras 

declarações, no prazo de 15 (quinze ) dias.

 Eu, Reni Maria Kalkmann, digitei.

 Canarana - MT, 14 de setembro de 2018.

Soani Solange Wesolowski

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 1001 Nr: 9-63.1998.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conselho Regional dos Representantes 

Comerciais do Estado/MT

 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: Cidiney Rodrigues Ferreira - 

OAB:8359/MT, Thais Pereira Schmidt - OAB:11361/MT

 Em cumprimento a determinação da Correição 2018, impulsiono os 

presentes autos à conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 51972 Nr: 2763-79.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conselho Regional dos Representantes 

Comerciais do Estado/MT

 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:

 Certifico para os devidos fins que, em cumprimento a determinação da 

Correição de 2018, que os presentes autos aguardam cumprimento de 

Carta Precatória, a qual fora retirada pelo Procurador para distribuição em 

12/09/2018, fls. 57vº, desta forma, impulsiono os autos a fim de intimar o 

nobre causídico para que comprove nos autos a distribuição da missiva no 

Juízo Deprecado, no prazo de 10( dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 48186 Nr: 702-51.2015.811.0029

 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): Ismerinda Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:Mat. 2139680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 Processo nº 702-51.2015.811.0029 – Código: 48186

Vistos.

Ante o trânsito em julgado da decisão de fl. 35, conforme se infere a 

certidão de fl. 37 e a inexistência de novos pedidos, arquivem-se os 

autos.

 Cumpra-se.

 Canarana, 28 de setembro de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 49027 Nr: 1617-03.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREICE KELLY VARELA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GREICE KELLY VARELA PEREIRA 

- OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, fora expedido o Alvará de Autorização nº 006/2017, selado 

com selo de autenticidade n. AB 0115010, adiante juntado, e que até a 

presente data, não foi retirado pela benificiária, e considerando que 

mudou-se a forma de pagamento, sendo realizado agora por Alvará 

Eletrônico, 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) Drª GREICE KELLY VARELA PEREIRA, para que informe nos 

autos os dados bancários para possibilitar a expedição de novo alvará 

para liberação dos valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54832 Nr: 1167-26.2016.811.0029

 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): Hosana Rocha Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 INTIME-SE a parte requerida para, no prazo de dez dias, juntar 

comprovante de pagamento de custas e despesas processuais, 

observando o previsto em fls. 56/57.

Não ocorrendo o adimplemento, nos termos do item 2.28.2 da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso – CNGCJ/MT, acrescido pelo Provimento n.º 40/2014-CGJ, 

DETERMINO à Sra. Gestora Judiciária que encaminhe ao Departamento de 

Controle e Arrecadação - DCA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através de ofício, os documentos constantes na referida 

normativa.

Anote-se a pendência das custas na margem da distribuição, nos termos 

do item 2.14.11 da CNGCJ/MT.

Cumprida a integralidade da sentença, remetam-se os autos ao arquivo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 43552 Nr: 2478-57.2013.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENESIO MARQUES DE SANTANA, ESPÓLIO DE NELSON 

MARQUES DE SANTANA, Frederico Tomm, Arnaldo Nilson, Osvaldo 

Scalabrin, MIRDES LUZIA LEHNEN, Luiz Ferreira de Oliveira, OLÍRIA 

MARTINS FERRO, CARLOS RASSI, ELSIONE MOURA FERRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:8739-A, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaristo Araguão Santos - 

OAB:24.498, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:OAB/PR 7.295, Maria 

Lucia Lins Conceição - OAB:OAB/PR 15.348, Priscila Kei Sato - 

OAB:OAB/PR 42074, Teresa Celina de Arruda Alvim - OAB:AOB/PR 

22.129

 Vistos.

 Inicialmente, em observância ao princípio do impulso oficial e à decisão de 

fls. 688/692, RECEBO a apelação de fls. 594 e seguintes, em duplo efeito, 

nos termos do art. 1012, CPC.

 INTIME-SE o recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo previsto 

no artigo 1010, §1°, CPC e em seguida remetam-se os autos ao Tribunal 

Regional Federal de 1ª Região.

Ademais, em respeito ao princípio da segurança jurídica, DEFIRO o pedido 

de fls. 693/694.

DETERMINO ao cartório judicial desta vara, a expedição de certidão 

narrativa, a ser remetida ao juízo 6ª Vara Cível da Comarca de 

Goiânia-GO, para verificação de conexão, litispendência ou coisa julgada 

com a ação de n° 0306081.19.2014.8.09.0051.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 42648 Nr: 1542-32.2013.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Widal e Marchioretto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcir R.D. Costa-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Freitas Fernandes - 

OAB:19171 OAB/MS, LUANA AUXILIADORA FREITAS NEGRETT - 

OAB:21917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o relatório. Decido. Diante do teor da decisão monocrática de fls. 

125/127, vislumbro que não fora determinada alienação por intermédio de 

corretor, conforme requerido, motivo pelo qual o pedido de fl. 136 não 

merece outorga. A decisão de fls. 125/127 autorizou a alienação do imóvel 

penhorado por iniciativa particular da exequente, não havendo o que se 

falar em alienação por intermédio de corretor credenciado.Ademais, em 

análise ao previsto Código de Processo Civil, constata-se evidente 

alternância entre a alienação por intermédio de corretores e a alienação 

particular. Observe-se: Art. 880: Não efetivada a adjudicação, o 

exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por 

intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão 

judiciário.Sob o literal teor da decisão monocrática de fls. 125/127, 

vislumbro que a alienação deve ser realizada, tão somente, por iniciativa 

particular.Em observância à decisão de fls. 125/127 e ao art. 880, CPC, 

REVOGO a decisão de fl. 136 e por conseguinte, INDEFIRO o pedido de fl. 

143. DETERMINO a alienação do imóvel especificado à fl. 64, tão somente, 

por iniciativa da própria exequente.Nos termos do art. 880, §1º, fixo o 

prazo de 90 (noventa) dias para efetivação da alienação, determino a 

utilização de meios comuns de publicidade, fixo o valor da avaliação como 

preço mínimo do imóvel e saliento que o pagamento deverá ser realizado 

em dinheiro e à vista, mediante depósito judicial. Intime-se. Cumpra-se. 

Canarana, 28 de setembro de 2018.Arthur Moreira Pedreira de 

AlbuquerqueJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 44010 Nr: 373-73.2014.811.0029

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cerealista Tanguro LTDA, Valdir Roberto Moresco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Fidis S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:OSB/MT 

15.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Nunes Romero - 

OAB:168016/SP, Jorge Luis Conforto - OAB:259559/SP, Michel David 

Moreno - OAB:315975/SP

 Em cumprimento a determinação no r. despacho, fls. 90, prolatado em 

28/09/2018, nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 

CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte Excipiente, 

na pessoa de seu Procurador JAIR DEMETRIO, para que no prazo de 

10(dez) dias, proceda recolhimento das custas pendentes, nos termos da 

r. decisão de fls. 77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28579 Nr: 83-29.2012.811.0029

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Leasing S.A-Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Y.B. Lagasse e Cia LTDA, CELI LAGASSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procuradora Louise Rainer Pereira Gionédis, para que 

providencie o depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, 

sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010187-07.2013.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VALI FULBER CAUMO (REQUERENTE)

MELCHIOR FULBER CAUMO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a Promovente, acerca do petitório retro, 

para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Canarana-MT, 

03 de outubro de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues 

Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010146-69.2015.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON NEUHAUS (REQUERENTE)

MARCIO ROGERIO PARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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LEINER DIAS PAULINO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a Promovente, acerca da juntada da 

carta precatória com diligência negativa, requerendo o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Canarana-MT, 03 de outubro de 2018. Janete 

Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N.º 077/2018-DF

LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR, Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, no uso de suas atribuições 

legais e;

 CONSIDERANDO a organização do Quadro de servidores desta Comarca; 

alterar a Lotação do servidor abaixo relacionado da Secretaria da 2ª Vara 

para a Central de Administração:

 RESOLVE:

Art. 1º - LOTAR o servidor BENJAMIN DUARTE MONTEIRO NETO, mat. 

4859 efetivo, Auxiliar Judiciário –PTJ na Central de Administração

 Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data.

 P.R. Cumpra-se.

 Chapada dos Guimarães, 28 de setembro de 2018

 LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000924-12.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LIZETE SUTIL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA DE COL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000924-12.2018.8.11.0024. Vistos, etc. Intime-se a parte autora, por meio 

do advogado constituído, para que, na forma do art. 388, parágrafo único 

da CNGC Judicial, promova o recolhimento dos valores referentes às 

custas processuais, cujo comprovante não foi apresentado nos autos. 

Nada providenciando, devolva-se presente a missiva, nos termos do art. 

390 da CNGC Judicial. Providenciado o recolhimento, cumpra-se o ato 

deprecado, independentemente de outra providência. Cumprida, 

proceda-se à sua devolução ao douto Juízo Deprecante, com as 

homenagens de estilo, baixas e anotações necessárias. Caso a diligência 

resulte infrutífera, por razões diversas, independentemente de novo 

despacho, providencie-se a devolução ao Juízo Deprecante ou 

competente, observando-se o caráter itinerante, fazendo-se as anotações 

e comunicações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Chapada dos Guimarães/MT, 2 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000262-48.2018.8.11.0024

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:

SONIA BEZERRA DOS ANJOS (RÉU)

POUSADA VILLA GUIMARAES LTDA - ME (RÉU)

MARCELO FALCAO FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca dos embargos monitórios apresentados pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000402-82.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PATRIK SANGO KURAMOTI WENCESLAU (REQUERENTE)

RICARDO TURBINO NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação e 

intimação para audiência de conciliação, devendo o depósito da diligência 

ser realizado por meio de Guia de Diligência, obtida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso - emissão de guias online - diligência - emissão de 

guia de diligência, e após o pagamento, juntar nos autos o respectivo 

comprovante.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000351-71.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELINO FLORENCIO DA SILVA (AUTOR(A))

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se nos autos acerca do 

laudo pericial juntado em 03/10/2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 1908 Nr: 417-98.2000.811.0024

 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: Francisco de Paula Rabello de Miranda, Lindalva 

Dalbuquerque Chaves de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Oliveira Lima, Rosane Machado de 

Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Tarcísio Almeida 

da Silva - OAB:4677, Maurício Aude - OAB:4667/MT, Pedro Sylvio 

Sano Litvay - OAB:7042/MT, RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - 

OAB:18515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NASSER RAJAB - 

OAB:SP111536, Sérgio Harry Magalhães - OAB:4.960-MT

 Vistos, etc.

 Indefiro o pedido de fl. 1832/1832verso, em razão de que a decisão 

proferida nos embargos opostos pelo Município de Chapada dos 

Guimarães não confere ao requerido qualquer proteção possessória, já 

que fora reconhecida, em juízo liminar, o domínio público da área em 

questão, de modo a primeiramente a suspender o mandado de imissão na 

posse expedido nestes autos, e posteriormente, ter sido deferida a 

imissão em favor do município.

 Soma-se a isso o fato de o requerido sequer integrar a relação 

processual estabelecida nos embargos, de modo que a decisão ali 

proferida em nada lhe atinge, tampouco lhe aproveita.

 Aguarde-se, portanto, a sorte dos embargos opostos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36621 Nr: 3338-15.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalo Antunes Romualdo Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 
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provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36756 Nr: 3457-73.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ines Maria M. Dias Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18700 Nr: 1364-11.2007.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Sistema S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laranjal Agropastoril Ltda - Nome Fantasia 

Fazenda Laranjal, Ademar Wurzius, Ester Maria de Lima Wurzius

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diógenes Damiani Damian 

Guirado Prates - OAB:12.434, RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - 

OAB:142307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zaid Arbid - OAB:1822-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

para manifestação acerca dos embargos declaratórios de fls. 439/445.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 41510 Nr: 70-45.2012.811.0024

 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: Erino Ovidio de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Bianca Reis Carmona - OAB:15156

 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 

requerente para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso 

de apelação interposto pela parte rquerida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34134 Nr: 41-63.2010.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo Secundino Hipólito, Zilda Pereira da Silva Hipólito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roque Bittencourt - Espólio, Marcia Regina 

Bittencourt, Vanderlei Gomes Bezerra, Wagner Gomes Bezerra, Viviane 

Gomes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dandy Vinícius Spanhol - 

OAB:9.114 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Teles de Figueiredo 

Júnior - OAB:8896, Kelly Regina Pavani Vulpini - OAB:23271/PR, 

Sérgio Vulpini - OAB:OAB-PR-10.085

 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 

executada acerca da decisão a seguir transcrita: "...Frise-se que a 

audiência de conciliação somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem expressamente desinteresse na autocomposição (art. 334, 

§4º, inciso I, CPC/2015), o que não ocorreu in casu. Diante do exposto, 

decido: Com fulcro no art. 334, §8º, CPC/2015, CONDENO a parte 

executada, VIVIANE GOMES BEZERRA, ao pagamento de multa no importe 

de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (R$236.750,00 x 1% = 

R$2.367,50), cuja importância deverá ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, o que faço em face da ausência injustificada na audiência 

de conciliação assinalada para o dia 29/04/2016 às 16h. Prazo para 

pagamento: 15 (quinze) dias. Intime-se a parte executada, pessoalmente e 

por meio do advogado constituído, advertindo-a de que, não havendo o 

pagamento no prazo fixado, a multa será inscrita como Dívida Ativa. 

Decorrido o prazo para pagamento, certifique-se e proceda-se na forma 

do art. 77, §3º, do CPC/2015. Com efeito, por ter sido inviabilizada a 

conciliação em face da ausência injustificada da parte executada, verifico 

que as demais partes executadas, VANDERLI GOMES BEZERRA e 

WAGNER GOMES BEZERRA, sequer foram intimadas para tanto, intime-se 

as partes exequentes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem 

o endereço atualizado dos demandados, sob pena de extinção do feito. 

Cumprida a determinação anterior, determino, desde já, o retorno dos 

autos ao CEJUSC para nova tentativa de autocomposição, atentando-se, 

para este fim, ao disposto na decisão anterior, frisando que a ausência 

injustificada das partes configura ato atentatório à dignidade da justiça 

(art. 334, §8º, CPC/2015). Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se 

com brevidade".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 110856 Nr: 4349-64.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Paula Rabello de Miranda, 

Lindalva Dalbuquerque Chaves de Miranda

 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: Alessandro Tarcísio 

Almeida da Silva - OAB:4677, Maurício Aude - OAB:4667/MT, Pedro 

Sylvio Sano Litvay - OAB:7042/MT, RODRIGO CONINGHAM DE 

MIRANDA - OAB:18515

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado pelo Município de Chapada dos Guimarães/MT, 

o que faço, nos termos do art. 678, ‘caput’, do Código de Processo Civil, 

para conferir ao ente municipal a posse sobre o bem em questão.

 Destaco, por oportuno, que a decisão liminar proferida nestes autos não 

tem o condão de conferir ao antigo possuidor a posse sobre o bem em 

litígio, a qual foi reconhecida, em sede liminar, como sendo do Município de 

Chapada dos Guimarães. Portanto, apenas a ele pode ser conferida, via 

embargos de terceiro, a proteção possessória almejada.

 Acrescenta-se, que apesar da vagueza da expressão ‘status quo ante’ 

apresentada no pedido do embargante (fl. 115), a única interpretação 

admissível seria a de que é pleiteada a imissão na posse em favor do 

próprio ente municipal, uma vez que lhe faltaria, primeiramente, legitimidade 

para postular, em nome próprio, interesse alheio (art. 18, ‘caput’, do Código 

de Processo Civil), ademais, tal expediente configuraria manifesto desvio 

de finalidade e, por consequência, ato de improbidade administrativa.

 Portanto, expeça-se mandado de imissão na posse em favor do Município 

de Chapada dos Guimarães/MT.

 No demais, cumpra-se tal qual determinado na decisão proferida em sede 

liminar.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 110856 Nr: 4349-64.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Paula Rabello de Miranda, 

Lindalva Dalbuquerque Chaves de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 
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OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Tarcísio 

Almeida da Silva - OAB:4677, Maurício Aude - OAB:4667/MT, Pedro 

Sylvio Sano Litvay - OAB:7042/MT, RODRIGO CONINGHAM DE 

MIRANDA - OAB:18515

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de imissão 

de posse, devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia 

de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - 

emissão de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após 

o pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 109931 Nr: 3956-42.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moises Barreto da Silva, Nestor Rosalvo 

Pedroso Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:, THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO - OAB:20873/O

 Nos termos da legislação vigente, art. 152, VI, do Código de Processo 

Civil, art. 3° do Código de Processo Penal e Provimento 

52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos para seja 

intimado(a) o(a) advogado(a) do acusado a apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, defesa escrita, tudo nos termos do artigo 396 e 396-A, ambos 

do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 109262 Nr: 3658-50.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILLO DE SOUZA ALVES FERREIRA, 

MATHEUS PHILIPE NEVES SOLON RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:12012, PABLO RAMIRES FONSECA - OAB:18969

 Nos termos do Art. 152, VI, do Código de Processo Civil, Art. 3° do Código 

de Processo Penal, Provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, 

remeto estes autos para seja intimado(a) o(a) advogado(a) do(a) 

acusado(a) para apresentar no prazo de 05 (cinco) dias, memoriais 

escritos, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preconiza o artigo 57, 

última figura da Lei 11.343-2006 c.c artigo 403, § 3°, do Código de 

Processo Penal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 65351 Nr: 1269-34.2014.811.0024

 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: Roberto Flávio Abbott de Castro Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Renata Anffe Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Reverdito Viveiros - 

OAB:5683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elarmin Miranda - 

OAB:1895/MT

 Vistos, etc.

 I. Defiro o pedido formulado pela requerida, às fls. 91/92, já que não foi 

possível a realização da audiência de conciliação em decorrência da 

interrupção do fornecimento de energia, conforme certidão de fl. 96. 

Dessa forma, ante o desinteresse na composição, deixo de designar nova 

audiência de conciliação, devendo a parte requerida ser intimada, via DJe, 

pelo seu patrono, para que, no prazo legal, querendo, apresente resposta, 

já que foi devidamente citada, tendo, inclusive, apresentado manifestação 

no feito.

 II. Contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugnação no 

prazo de 15 (quinze) dias.

III. Defiro o pedido de sucessão processual, conforme requerida às fls. 

100/101, procedam-se as alterações necessárias no Sistema Apolo e na 

capa dos autos.

 IV. Indefiro o pedido de penhora ‘on line’ e penhora via BacenJud, já que, 

conforme decisão proferida às fls. 34/35 e 52, o feito foi recebido como 

ação de conhecimento e não de execução, sendo descabida a constrição 

postulada.

 V. Certifique-se eventual silêncio.

 VI. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87361 Nr: 4462-86.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE JESUS DAS D A CARVALHO 

PATATAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34717 Nr: 648-76.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avelina Maria de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.

Foram expedidas Requisições de Pequeno Valor para recebimento dos 

valores objeto de execução, sendo as quantias disponibilizadas em 

depósito judicial.

Posteriormente, a parte autora pleiteou a expedição de alvará para 

levantamento dos valores disponibilizados, os quais foram levantados, e 

posteriormente, informou que nada mais tem a requerer.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, vislumbra-se que a autarquia ré já efetuou a 

implantação do benefício previdenciário, bem como já realizou o depósito 

dos valores devidos, os quais também já foram levantados pela parte 

exequente.

Assim, dispõe o art. 924 do CPC acerca do tema:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

[...]

II - A OBRIGAÇÃO FOR SATISFEITA;

[...]

DISPOSITIVO.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com fundamento no artigo 924, II, do 

Código Processual Civil.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 21844 Nr: 2460-27.2008.811.0024
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laudelino Dias 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.

Foram expedidas Requisições de Pequeno Valor para recebimento dos 

valores objeto de execução, sendo as quantias disponibilizadas em 

depósito judicial.

Posteriormente, a parte autora pleiteou a expedição de alvará para 

levantamento dos valores disponibilizados, os quais foram levantados, e 

posteriormente, informou que nada mais tem a requerer.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, vislumbra-se que a autarquia ré já efetuou a 

implantação do benefício previdenciário, bem como já realizou o depósito 

dos valores devidos, os quais também já foram levantados pela parte 

exequente.

Assim, dispõe o art. 924 do CPC acerca do tema:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

[...]

II - A OBRIGAÇÃO FOR SATISFEITA;

[...]

DISPOSITIVO.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com fundamento no artigo 924, II, do 

Código Processual Civil.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33019 Nr: 2748-72.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prudêncio Rodrigues de Castro Júnior

 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:

 CERTIFICO que deixei de expedir Mandado de Citação de Execução Fiscal, 

tendo em vista não haver nos autos Certidão de Dívida Ativa atualizada, 

bem como, o valor cobrado não alcança o mínimo de 15 UPFs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 41059 Nr: 3514-23.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciano Anastácio da Silva

 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:

 CERTIFICO que deixei de expedir Mandado de Citação de Execução Fiscal, 

em razão de não haver nos autos Certidão de Dívida Ativa atualizada, bem 

como, valor cobrado ser abaixo do mínimo de 15 UPFs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 75325 Nr: 2542-14.2015.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odete Tolentina do Nascimento Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Veronica de Souza Ribeiro 

Chaves - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 CERTIFICO que deixei de expedir as RPV's, tendo em vista a 

impossibilidade diante da situação cadastral irregular da parte Requerente 

na Receita Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40282 Nr: 2479-28.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria M. de Oliveira

 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:

 CERTIFICO que deixei de expedir Mandado de Execução Fiscal, tendo em 

vista não ter juntado valor da dívida atualizado, bem como, valor cobrado 

ser abaixo de 15 UPFs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 61618 Nr: 1518-19.2013.811.0024

 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: Valentina Adelaide de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA - OAB:11788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 62208 Nr: 2014-48.2013.811.0024

 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: Município de Planalto da Serra, Angelina Benedita 

Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dênio Peixoto Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654, CASSIA COELHO SANTEIRO - OAB:GO40607, EDMILSON 

VASCONCELOS DE MORAES - OAB:8548/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado nos autos, de modo que suspendo o curso da 

execução, nos termos do artigo 921, do Código de Processo Civil, pelo 

prazo requerido nos autos.

Decorrido prazo manifesto no requerimento da parte, intimem-se para 

prosseguimento.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000980-45.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA RODRIGUES DE CASTRO (AUTOR(A))

MOSAR FRATARI TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000980-45.2018.8.11.0024. Vistos, etc. Recebo a inicial. Defiro o pedido 
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de gratuidade de justiça à parte autora, o que faço com base no artigo 98 

do CPC/2015. No que tange ao pedido de tutela de urgência, são 

necessários para sua concessão, conforme art. 300 do CPC/2015, os 

seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não se constata, em 

princípio, a probabilidade do direito invocado, uma vez que as provas 

atreladas à inicial não demonstram que a parte autora preenche o requisito 

de hipossuficiência socioeconômica, na exata dicção do art. 20, §3° da Lei 

n° 8.742/93, com redação conferida pela Lei nº 12.435, de 2011. Desta 

feita, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência. Tendo em 

vista o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, no qual a Advocacia 

Geral da União em Mato Grosso registra expressamente, em nome das 

entidades que representa, que não possui interesse na composição 

consensual por meio da audiência de que trata o art. 334 do CPC/2015, 

deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Cite-se a 

parte requerida para contestar a ação no prazo de 30 (trinta) dias (arts. 

183, 335 e seguintes do CPC), devendo na oportunidade especificar as 

provas que pretende produzir, justificando a sua necessidade. Em sendo 

o caso de perícias assistencial ou médica, deverá apresentar seus 

quesitos e, eventualmente, indicar assistente técnico. Contestada a ação, 

intime-se a parte requerente para impugnação no prazo de 15 (quinze) 

dias (arts. 350 e 351 CPC), quando deverá, de igual modo, apresentar as 

provas que pretendem produzir, indicando, na oportunidade e, em sendo o 

caso, seus quesitos e/ou assistente técnico. De outro lado, realizadas as 

determinações anteriores, determino, desde já, a realização de perícia 

médica na parte autora para aferição da alegada incapacidade laborativa. 

Para tanto, nomeio como perito médico o Dr. João Leopoldo Baçan, que 

servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso. O exame 

médico consistirá na averiguação da condição física da parte autora, de 

seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade segundo os 

exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, com 

elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões colhidas. 

Para a realização da perícia, observem-se as seguintes determinações: a) 

deverá a secretaria deste Juízo designar data e hora para realização da 

perícia nas dependências do Fórum da Comarca, conforme sua 

disponibilidade, intimando-se para comparecimento, com tempo 

suficientemente hábil, o perito nomeado, a parte autora e seu(sua) 

advogado(a), devendo a pessoa periciada ou seu representante legal ser 

advertida de que deverá trazer todos os documentos médicos 

necessários à clara compreensão do histórico e quadro clínico de sua 

moléstia (exames, laudos, atestados, etc.). b) Advirta-se o perito nomeado 

de que deverá responder com clareza e objetividade os quesitos da parte 

autora e deste Juízo, que indica como seus os quesitos unificados 

aprovados pela Recomendação Conjunta n° 01/2015 do CNJ (vide 

Formulário de Perícia, Hipóteses de Pedido de Auxílio-Doença ou 

Aposentadoria por Invalidez), devendo fornecer o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial. Ademais, determino, de plano, a realização de perícia 

socioeconômica, para tanto, NOMEIO a assistente social credenciada a 

este Juízo, que servirá escrupulosamente, independentemente de 

compromisso. A assistente social deverá aferir detalhadamente, na 

residência da parte requerente, se esta faz jus ao benefício assistencial 

pretendido, respondendo aos quesitos das partes e atentando-se aos 

requisitos socioeconômicos necessários dispostos no art. 20, §§1° e 3° da 

Lei n° 8.742/93. Para realização da perícia socioeconômica observem-se 

as seguintes determinações: a) Intime-se a assistente social nomeada 

para proceder ao estudo socioeconômico in loco no prazo de 15 (quinze) 

dias. b) Advirta-se à perita nomeada de que deverá responder com 

clareza e objetividade os quesitos formulados pelas partes, pelo Ministério 

Público (se for o caso) e deste Juízo nos seguintes termos: QUESITOS DO 

JUÍZO. LOAS (BENEFÍCIO ASSISTENCIAL). LAUDO SOCIAL. 1- Qual a 

composição do núcleo familiar (art. 20, §1°, Lei 8.742/93), assim 

considerados a parte requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na 

ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os 

filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o 

mesmo teto? 2- Qual a renda mensal bruta familiar (art. 4º, V, Decreto 

6214/07), considerando a soma dos rendimentos brutos auferidos 

mensalmente, composta por salários, proventos, pensões, pensões 

alimentícias, benefícios de previdência pública ou privada, comissões, 

pro-labore, outros rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos 

do mercado informal ou autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio, 

Renda Mensal Vitalícia e Benefício de Prestação Continuada, ressalvada a 

renda decorrente de benefício assistencial já percebido? 3- Foi 

apresentado algum comprovante de renda? A conclusão baseia-se 

apenas nas declarações obtidas quando da visita social? 4- As condições 

socioeconômicas da família são compatíveis com a renda informada? 5- 

Quais as despesas ordinárias da família (Ex.: água, luz, transporte, 

alimentação)? Detalhe a natureza e valores. 6- A residência é própria, 

alugada ou cedida? 7- A família possui despesas extraordinárias com 

algum de seus integrantes (Ex.: tratamento médico, medicamentos, etc.)? 

Em caso positivo, com base em que evidências? Detalhe a natureza e 

valores. 8- Descrever as condições da residência, os móveis, automóveis 

e outros bens, bem como a localização e os benefícios do imóvel, tais 

como: asfalto, água, esgoto, escola pública, telefone, hospitais, etc. 9- 

Considerando-se a perícia médica realizada no feito e as condições 

socioeconômicas e pessoais da parte autora ou de membros do grupo 

familiar, é possível concluir a existência de uma ou mais barreiras que 

obstruem a participação plena e efetiva do(a) autor(a) na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas? Em caso positivo, quais 

barreiras e por quê? Detalhe. 10- Há outros elementos probatórios que 

evidenciam condição de miserabilidade do grupo familiar e/ou situação de 

vulnerabilidade do(a) autor(a)? Detalhe. Com fundamento nos arts. 25 e 

28, parágrafo único, da Resolução n° 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal, desde já fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) cada os honorários 

periciais médico e assistencial, que serão arcados pela Justiça Federal, já 

que se trata de processo tramitando no âmbito da jurisdição federal 

delegada. Solicite-se o pagamento dos peritos médico e assistencial, junto 

ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso, anexando cópia 

da presente nomeação. Posteriormente, dê-se vistas dos autos ao 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos 

Guimarães/MT, 2 de outubro de 2018.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000348-19.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO HENRIQUE OLIVER (ADVOGADO(A))

MARIA BENEDITA BORGES PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR BORGES DE LARA PINTO OAB - 361.966.901-59 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTACILIO MARTINS JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000348-19.2018.8.11.0024. 

Vistos etc. Os autos vieram conclusos após a manifestação da 

requerente no sentido de ratificar integralmente a exordial e reiterar o 

pedido de justiça gratuita. Com o aludido pedido acostou-se cópia da 

declaração de imposto de renda da senhora Maria Benedita Borges Pinto, 

carteira de trabalho da senhora Elenir Borges de Lara Pinto, além de 

comprovantes de transferência e de pagamentos de contas. Desta feita, 

conforme já consignado na decisão datada de 25.5.2018 (ID 13431053), 

mantém-se a conclusão no sentido de que os documentos atrelados à 

exordial revelam que, a autora possui condições de arcar com o 

pagamento das despesas processuais, especialmente pelo fato de ter 

juntado comprovante de pagamento de uma fatura de energia elétrica no 

montante de R$ 831,49 (oitocentos e trinta e um reais e quarenta e nove 

centavos). Ademais, ao menos por ora, constata-se que além de ter 

imóvel destinado a locação neste município, reside na capital do estado. 

Conclusão. Diante do exposto, INDEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça, devendo a requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar ao 

feito os comprovantes do recolhimento das custas e taxas judiciárias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321 do CPC). Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 2 de outubro de 

2018. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito Juiz(a) de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1000747-48.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DANIEL HENRIQUE JENSEN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Certifico a tempestividade da Contestação 

apresentada nos autos. Assim, impulsiono o presente feito em 

cumprimento as determinações legais, intimando a parte requerente, pelo 

DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, (arts. 350 e 351 CPC). Chapada dos Guimarães/MT, 3 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):

 Cod. Proc.: 4051 Nr: 8-98.1995.811.0024

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Borges da Silva, Tânia Glória Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Domingos Pinto de Almeida, Helena Nunes 

Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton A. Damaceno - OAB:3.620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Carlos Criveletto - 

OAB:4917

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que IMPULSIONO os autos, a fim de intimar a parte Autora via DJE, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais e taxa Judiciária, no valor total de R$ 252,59 (Duzentos e 

cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) calculadas à f. 89, 

conforme sentença fls. 79/80 para recolhimento de guia de custas 

Judiciária. Fica devidamente ciente de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br. Link "Emissão de Guias On-Line - Primeira Instância", 

clicar no item 11 (custas e taxas finais ou remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e respectivos CPFs do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o 

valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento deverá protocolizar a guia paga no protocolo da Comarca do 

processo, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 2812 Nr: 374-30.2001.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldecy Alves de Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Rodrigo Goés Nicoladelli - 

OAB:17980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Ariones Pimpinati 

Junior - OAB:6145-B

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa 

para que no prazo de 15 (quinze) dias providenciar a complementaação 

das diligências do oficial de justiça, conforme certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 74782 Nr: 2305-77.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anézia Cunha Chaves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clawilson Almeida Lacava, Tamires Fátima 

Borges Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa 

para que no prazo de 15 (quinze) manifestar interesse no prosseguimento 

dos autos. Bem como encaminhando a expedição de documentos para 

intimação da requerente pessoalmente, tambem manifestar interesse no 

prosseguimento do feiti, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 75590 Nr: 2655-65.2015.811.0024

 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: Valdei Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL RODRIGUES GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

I. Com a oitiva das testemunhas, declaro encerrada a presente Instrução 

Processual.

II. Concedo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para apresentação das 

alegações finais, inicialmente ao requerente depois ao requerido.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 95597 Nr: 3707-28.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Flávia Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO RAMIRES FONSECA - 

OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. (...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para o 

fim de: I. DETERMINAR a inclusão da data fim referente ao vínculo 

SEBASTIÃO PEDRO REDA- ME, como sendo 14/02/1977. II. DETERMINAR a 

inclusão da data fim do vínculo BANCO BRADESCO, como sendo 

09/08/1978. III. DETERMINAR a averbação dos recolhimentos relativos às 

guias da previdência social (carnês de recolhimento – NIT 1.116.395.071-2 

/ 1.116.395.011-2), relativos aos períodos de 02/1995, 03/1995, 04/1995, 

05/1995, 01/1996, 02/1996, 03/1996, 04/1996 e 10/1996. IV. CONDENAR o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ao pagamento mensal 

à autora MARIA FLAVIA GOMES MELO do benefício da aposentadoria por 

idade, na qualidade de segurado da Previdência Social, cujo valor deverá 

ser calculado pela requerida, inclusive com abono anual (13° salário), com 

base no artigo 40 da Lei n° 8.213/1991, desde a data de entrada do pedido 

administrativo em 16.2.2017 (anexo à inicial). JULGO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do CPC. (...) Transitada em julgado, não havendo pedido de execução em 

15 dias, arquivem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 78665 Nr: 625-23.2016.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dercidio Constantino Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias, regularizar o CPF da parte requerente, tendo em 

vista impossibilidade da expedição do RPV, conforme informações do TRF 

1.ª que o mesmo encontra-se irregular, comprovante anexo
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 62512 Nr: 2331-46.2013.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damarys Suzan Figueiredo da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Analisando os autos, infere-se que a parte exequente não comprovou o 

esgotamento dos meios de busca de bens passíveis de penhora da 

executada. Ademais, é sabido que a Fazenda Pública dispõe de 

ferramentas que permitem o acesso aos dados dos executados, além de 

poder diligenciar, por exemplo, perante os cartórios de registro de imóveis. 

Assim sendo, INDEFIRO, por ora, requisição de informações fiscais do 

executado.

II. Intime-se a requerente para que no prazo de 15 (quinze) dias, acoste ao 

feito, informações sobre bens passíveis de penhora da parte executada.

III. Não havendo resultado positivo, desde já, determino a suspensão do 

feito pelo prazo de 1 (um) ano, (arquivo provisório) conforme artigo 40, 

caput, da Lei de Execução Fiscal.

 IV. Escoado o prazo, certifique-se. Posteriormente, intime-se o exequente 

para manifestar-se, sob pena de arquivamento dos autos, conforme 

estabelece o § 2° do mesmo dispositivo legal. Quando então reiniciará a 

ocorrência do prazo prescricional (§ 4º do artigo 40 da LEF).

 V. O silêncio deverá ser certificado. Posteriormente, façam-me os autos 

conclusos.

VI. Expeça-se o necessário.

 VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64023 Nr: 66-37.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonice de Souza Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elevadores Otis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hermano de Villemor 

Amaral (neto) - OAB:109.098-A, Juan Miguel Castillo Junior - 

OAB:234.670, Valdir Ariones Pimpinati Junior - OAB:6145-B

 Assim, impulsiono o presente feito em cumprimento as determinações 

legais, intimando o advogado da parte requerente,pela imprensa, para no 

prazo de 15(quinze) dias apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, nos termos do art. 1010, § 1.º do NCPC. Após, remeto os autos 

à expedição de documentos para remessa dos autos ao Tribunal de 

Justiça, nos termos do art. 1.010 § 3.º.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 50457 Nr: 1997-46.2012.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joacildo Pereira da Silva, Luis Paulo Ferreira de 

Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do denunciado: Luis Paulo 

Ferreira de Araújo, pela imprensa, para no prazo 05 dias apresentar as 

alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 75544 Nr: 2641-81.2015.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Francisco de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto aos oficios Corej, juntado aos 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100169 Nr: 5905-38.2017.811.0024

 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: VALDENIL RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - 

OAB:19646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Vistos, etc.

I. Suspendo o cumprimento da decisão anterior até o julgamento do IRDR 

nº 85560/2016, da Seção de Direito Público deste Tribunal.

II. Diligencie-se o necessário para acompanhar o julgamento do referido 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, inclusive com anotação 

de lembrete no sistema apolo.

 III. Definida a competência do Juizado Especial, cumpra-se a decisão 

retro.

Caso contrário, tragam os autos conclusos.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 32618 Nr: 2006-13.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Regina Martins Albernaz

 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 ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, contra, SANDRA REGINA MARTINS ALBERNAZ pelos 

motivos delineados na inicial.

Analisando os autos, infere-se que a parte exequente informou o integral 

cumprimento da obrigação, postulando pela extinção da ação (fl. 51).

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Condeno a parte executada nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito 

econômico obtido com a causa (art. 85, §§2° e 3°, I, CPC/2015), já que deu 

azo ao ajuizamento da demanda.

 Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação às custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33644 Nr: 2658-30.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Maria Gomes 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:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto aos oficios corej juntados aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 85284 Nr: 3463-36.2016.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 quanto aos oficicos corej, juntados 

aos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-49.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA MARIA LOPES (REQUERENTE)

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte embargada para, no prazo de 5 dias, 

apresentar as contrarrazões aos embargos de declaração. 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: 1000333-50.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELSON PAULINO DE LARA (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (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 14986335, 

requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 02 de outubro 

de 2018.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000031-55.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO DETONI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA MARTINS CANAS (EXECUTADO)

RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000031-55.2017.8.11.0024. EXEQUENTE: JOSE ANTONIO DETONI 

EXECUTADO: MARISTELA MARTINS CANAS Vistos etc. Recebo a petição 

constante do id 15551632 como Cessão de Débito, ante a impossibilidade 

de se homologar o acordo sem se extinguir a ação, conforme orienta o 

artigo 487, III, “b” do CPC. Em sendo assim, homologo a Cessão de Débito, 

em que o terceiro interessado, Sr. Bartolomeu Francisco da Silva 

compromete-se a efetuar o pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais) à vista ao Sr. José Antônio Detoni, ora exequente. Com isso, o 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) será abatido do valor total da dívida 

executada de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), 

prosseguindo-se a execução pelo valor remanescente. Diante da Cessão 

de Débito homologada, proceda-se com urgência junto ao DETRAN, a 

baixa da constrição judicial, bem como da ordem de restrição de 

circulação do veículo HILUX, ano 2008/20008, Renavam nº 968209858, 

placas MWR 7529, Chassi 8AJFZ9G886060157, conforme solicitado no id 

15551634. Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito 

no prazo de 10 dias. Decisão sujeita à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a 

decisão elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 02 de outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000654-22.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

WILSON ROBERTO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DE PLANALTO DA SERRA (REQUERIDO)

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR (ADVOGADO(A))

RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000654-22.2017.8.11.0024. REQUERENTE: ISRAEL ALVES DOS SANTOS 

REQUERIDO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES PUBLICOS DE PLANALTO DA SERRA Vistos, etc. Trata-se o 

presente caso de pedido de revisão de aposentadoria com proventos 

integrais que ISRAEL ALVES DOS SANTOS promove em face de FUNDO 

MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PLANALTO 

DA SERRA – IMPAS, sob o argumento de que sua doença incapacitante 

“RETINOPATIA DIABÉTICA PROLIFERATIVA” acarretou a perda da visão 

em grau avançado e por isso se enquadraria no artigo 14 da Lei Municipal 

n. 210 de 05/05/2004. Pois bem. Tanto o autor como o réu protestaram 

pela produção de prova pericial. (id 10332332, página 02 e id 10332286, 

página 42) No entanto, com o declínio da competência para este juizado da 

fazenda pública a realização da prova restou prejudicada ante a 

inviabilidade com o rito dos juizados. Entretanto, a lei 9.099/95 autoriza em 

seu artigo 32 e 35 que as partes tragam pareceres técnicos quando a 

prova do fato exigir, in verbis: “Art. 32. Todos os meios de prova 

moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, são hábeis a 

provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes. Art. 35. Quando a 

prova do fato exigir, o juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, 

permitida às partes a apresentação de parecer técnico.” O cerne da 

questão é se o estágio da doença do autor lhe acarretou perda da visão e 

isso, somente laudo pericial poderá afirmar. Como o laudo constante do id 

10332210 é do ano de 2010, este não reflete a real situação do autor. Em 

assim sendo, para melhor elucidação do caso, converto o julgamento em 

diligência e determino que o autor, no prazo de 30 (trinta) dias, traga aos 

autos, laudo médico de oftalmologista informando o estágio da doença e 

da perda da visão. Decisão sujeita à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 20 de setembro de 2018. Leonísio Salles de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 372 de 804



Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000533-57.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA (ADVOGADO(A))

FABRICIO STURMER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000533-57.2018.8.11.0024. REQUERENTE: FABRICIO STURMER 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Conforme foi expressamente informado na sentença, o pedido 

constante do id 14484745 não merece acolhida visto que a justificativa 

para a redesignação foi o não comparecimento da advogada e não do 

autor. Sabe-se que a ausência de advogado ao ato (audiência de 

conciliação) não obsta a sua realização, sobretudo, por não ser a sua 

presença imprescindível processualmente. Pelo que se denota do 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento obrigatório é apenas do 

autor e não do causídico. No caso dos autos, o autor não compareceu e 

não apresentou justificativa, portanto o processo foi extinto a teor do que 

determina o artigo 51, I, da Lei 9.099/95 Assim, a sentença não merece 

qualquer reparo. Decisão sujeita à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão elaborada pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 25 de setembro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-42.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO GOEBEL DE SANTANA (REQUERENTE)

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA (ADVOGADO(A))

CERVEJARIA LOUVADA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000534-42.2018.8.11.0024. REQUERENTE: CELSO GOEBEL DE 

SANTANA REQUERIDO: CERVEJARIA LOUVADA LTDA - ME Vistos, etc. O 

pedido constante do id 14484763 não merece acolhida visto que a 

justificativa para a redesignação foi o não comparecimento da advogada e 

não do autor. Sabe-se que a ausência de advogado ao ato (audiência de 

conciliação) não obsta a sua realização, sobretudo, por não ser a sua 

presença imprescindível processualmente. Pelo que se denota do 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento obrigatório é apenas do 

autor e não do causídico. No caso dos autos, o autor não compareceu e 

não apresentou justificativa, portanto o processo foi extinto a teor do que 

determina o artigo 51, I, da Lei 9.099/95 Assim, a sentença não merece 

qualquer reparo. Decisão sujeita à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão elaborada pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 25 de setembro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000755-59.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

SILEI SOUZA DE LARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000755-59.2017.8.11.0024. REQUERENTE: SILEI SOUZA DE LARA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Intimada a autora para comprovar a sua hipossuficiência, a 

mesma quedou-se inerte. Em assim sendo, indefiro o pedido de gratuidade 

da justiça, devendo a autora recolher o preparo do recurso no prazo de 

48 horas sob pena de deserção, conforme orienta o artigo 42, §1 da Lei 

9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada pela 

juíza leiga conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 26 de setembro de 

2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-33.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

BENEDITA MARIA DE JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000317-33.2017.8.11.0024. REQUERENTE: BENEDITA MARIA DE JESUS 

DA SILVA REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 

Vistos, Defiro o prazo de 15 dias para a empresa requerida retirar o bem 

(estofado Paraná Vitória, 3x3, canto, tecido, 2 volumes) na residência da 

autora. Indefiro os demais pedidos, visto que a aplicação de multa por 

deterioração se mostra impertinente neste momento processual, visto que 

sequer foi objeto de discussão na fase de conhecimento, bem como as 

prerrogativas do artigo 846 do CPC dizem respeito a empecilhos gerados 

quanto a penhora de bens, que não é o caso dos autos. Outrossim, 

conforme informado na inicial em sede de conhecimento o produto foi 

adquirido no ano de 2014 e naquela época já se encontrava deteriorado, 

constando apenas 3 pés, razão pela qual a consumidora ajuizou a 

presente ação. Assim, beira a má-fé o requerido vir agora tentar receber 

um produto novo ou ainda a importância de R$ 1.189,10 que sequer era o 

valor do bem a época dos fatos, em total contrariedade com o que foi 

decidido nos autos. Com isso, deverá o requerido receber o bem no 

estado em que se encontra. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga 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. Chapada dos Guimarães, 26 de setembro de 

2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010286-84.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

DOUGLAS ELOY DA PAIXAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

8010286-84.2016.8.11.0024. EXEQUENTE: LOSANGO PROMOCOES DE 

VENDAS LTDA. EXECUTADO: DOUGLAS ELOY DA PAIXAO Vistos, O 
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executado no id 5574767 havia solicitado os benefícios da justiça gratuita. 

No entanto não anexou aos autos provas da sua condição de 

hipossuficiência. Com isso, o julgamento foi convertido em diligência, 

sendo concedido prazo para que o autor trouxesse aos autos provas da 

sua condição financeira, o que não foi realizado. Desta forma, indefiro o 

pedido. Outrossim, observo que o executado também deixou transcorrer in 

albis o prazo para efetuar o pagamento da condenação. Assim, diante da 

inércia do executado, intime-se o exequente para requerer o que entender 

de direito no prazo de 10 dias, sob pena de extinção processual. Decisão 

sujeita à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 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. Chapada 

dos Guimarães, 27 de setembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-74.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCO FRATARI (REQUERENTE)

MOSAR FRATARI TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000021-74.2018.8.11.0024. REQUERENTE: EDSON FRANCO FRATARI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. As partes requereram a realização da audiência de instrução 

nos ids 12030933 e 14585969. Em assim sendo, intime-se os litigantes 

para que, querendo, apresentem rol de testemunhas, no máximo três para 

cada parte, no prazo legal, sob pena de ser presumida a ausência de 

interesse. Havendo apresentação, designe-se audiência instrutória. 

Intime-se. Cumpra-se. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o 

art. 40, da Lei nº 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 27 de 

setembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010452-19.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

8010452-19.2016.8.11.0024. EXEQUENTE: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Diante da 

concordância da exequente com os cálculos apresentados no id 

13169499, expeça-se o competente ofício Requisitório. Decisão sujeita à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 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. Chapada dos Guimarães, 02 de 

outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000052-31.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (EXEQUENTE)

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000052-31.2017.8.11.0024. EXEQUENTE: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Diante da 

concordância da exequente com os cálculos apresentados no id 

13169352, expeça-se o competente ofício Requisitório. Decisão sujeita à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 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. Chapada dos Guimarães, 02 de 

outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000137-17.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (EXEQUENTE)

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000137-17.2017.8.11.0024. EXEQUENTE: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Diante da 

concordância da exequente com os cálculos apresentados no id 

14254877, expeça-se o competente ofício Requisitório. Decisão sujeita à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 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. Chapada dos Guimarães, 02 de 

outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-19.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

DIVINA MARIA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte embargada para apresentar as contrarrazões aos 

Embargos de Declaração no prazo de 5 dias. Chapada dos Guimarães-MT, 

03 de outubro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010260-96.2010.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA (ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

MOSAR FRATARI TAVARES (ADVOGADO(A))

DILMAR MADEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON FERREIRA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte exequente para se manifestar nos presentes autos, no 

prazo de 15 dias, requerendo o que de direito, tendo em vista o decurso 

de prazo da suspensão. Chapada dos Guimarães-MT, 03 de outubro de 

2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010440-39.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS PEREIRA (ADVOGADO(A))
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PATRÍCIA MACHADO LENK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte executada para dar regular andamento ao feito, tendo 

em vista o decurso do prazo da suspensão de 180 dias (decisão ID 

11480164) , mais precisamente para, nos termos do despacho ID 

10444196, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houver, ficando a parte executada advertida de que, transcorrido o 

prazo 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, nos termos do art. 525 do CPC. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC. Chapada dos Guimarães-MT, 03 de outubro de 2018. Luciana 

Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010526-44.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI (ADVOGADO(A))

MUNER & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. DE LARA EIRELI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010526-44.2014.8.11.0024 REQUERENTE: MUNER & 

SILVA LTDA - EPP REQUERIDO: A. M. DE LARA EIRELI Vistos etc. Indefiro 

o pedido de id 8773433, uma vez que apresentar endereço atualizado é 

ônus da parte promovente, bem como nos autos não foi informado e 

comprovado a impossibilidade de adquiri-lo. Deverá, a parte autora 

apresentar endereço atualizado da parte promovida em 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo. Transcorrido o prazo acima, 

certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 4 de outubro 

de 2017

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010356-14.2010.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

LUIZ AUGUSTO DE ALMEIDA GOIS (REQUERENTE)

BRUNO PROENÇA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S.A (REQUERIDO)

INDIRA MUTRAN (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

MARINALVA DE MATOS SANTANA (ADVOGADO(A))

GIORDANO BRUNO PAURO FONTES OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte exequente para se manifestar, no prazo de 10 dias, 

requerendo o que de direito acerca da certidão de decurso de prazopara 

o executado se manifestar acerca do valor bloqueado via Bacenjud. 

Chapada dos Guimarães-MT, 03deoutubro de 2018. Luciana Marques 

Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010335-62.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ ELOY DA PAIXAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010335-62.2015.8.11.0024. REQUERENTE: ANDRE LUIZ ELOY DA 

PAIXAO REQUERIDO: MOTOROLA DO BRASIL LTDA Vistos etc. Tratam-se 

de recursos de embargos de declaração interposto pelo Requerente sob o 

argumento de contradição na sentença atacada, visto que não fora 

observado que não há litispendência entre as ações, devendo a ação em 

destaque prosseguir, pois os objetos perseguidos são distintos. É nítido no 

caso que a pretensão da embargante é rever a matéria decidida. Os 

Embargos de Declaração têm por finalidade a eliminação de erro, 

obscuridade, omissão ou contradição, não devendo, este recurso, 

prestar- se à mera reapreciação dos fatos ou teses jurídicas por 

inconformismo dos embargantes. Diga-se, igualmente, que todas as 

questões alegadas pelas partes e vinculadas ao caso em análise foram 

enfrentadas pela sentença embargada quando da apreciação dos pontos 

controvertidos, não cabendo, portanto, na atual fase processual, suprir 

suposta deficiência inexistente nos autos. Cuida lembrar que o magistrado 

não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando 

já tenha encontrado motivos suficientes para, com segurança, proferir seu 

veredicto, de forma fundamentada e desde que, não apresente resquícios 

de arbitrariedade, pois, está ele protegido pelo princípio da livre convicção, 

não estando, portanto, obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por 

quaisquer dos litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os 

pontos e argumentos por eles suscitados. Neste sentido decidiu o Egrégio 

STF, ao exame da Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) PR, Rel. o Min. Celso de 

Mello: Embargos de declaração Caráter infringente Inadmissibilidade 

Inocorrência dos pressupostos de embargabilidade Embargos rejeitados. 

Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem tal recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a finalidade de instaurar, 

indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já 

apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de embargos de 

declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de esclarecer uma 

inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, 

vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado. (Revista Trimestral 

de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse sentido também, segundo os 

Egrégios Tribunais é a orientação jurisprudencial dominante: É incabível, 

nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando ponto sobre o 

qual já houve pronunciamento, com inversão, em conseqüência, do 

resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que 

foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC?. (RSTJ 30/412). Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, OPINO pelo conhecimento 

dos embargos de declaração, posto que tempestivo e no mérito OPINO 

PELO NÃO ACOLHIMENTO. Sem custas e honorários advocatícios, face 

ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes. 

Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para eventual recurso, de acordo 

com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga 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. Chapada dos Guimarães, 24 de setembro de 

2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000485-35.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA (ADVOGADO(A))

LEIDEMAR CRISTIANE DAS NEVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000485-35.2017.8.11.0024. EXEQUENTE: LEIDEMAR CRISTIANE DAS 

NEVES EXECUTADO: OI S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Trata-se de Impugnação ao cumprimento de sentença opostos por OI S/A 

– em recuperação extrajudicial em desfavor de LEIDEMAR CRISTIANE DAS 

NEVES, versando sobre o erro de cálculo e excesso de execução. Antes 
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de adentrar ao mérito do excesso de execução, informo que a 

nomenclatura que será utilizada na decisão é aquela constante do artigo 

52, IX da Lei 9.099/99, isto é, EMBARGOS A EXECUÇÃO. A embargada ao 

responder, concordou com os argumentos da embargante nos seguintes 

termos: “(...) INFORMAR que concorda com o cálculo apresentado pela 

parte Executada, sendo assim REQUER a expedição de cédula de credito.” 

(id 14829906) Desse modo, é medida imperiosa acolher o pedido. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA dos Embargos à 

execução, declarando o excesso de execução no valor de R$ 1.222,17 

(um mil duzentos e vinte e dois reais e dezessete centavos). Após o 

trânsito em julgado expeça-se CARTA DE CRÉDITO em favor da 

EMBARGADA – LEIDEMAR CRISTIANE DAS NEVES pelo valor de R$ 

5.908,33 (cinco mil novecentos e oito reais e trinta e três centavos). 

ISENTO de custas e honorários na forma do artigo 55 da Lei 9.099/90. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

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. 

Chapada dos Guimarães, 25 de setembro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000358-97.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

REINALDO BARBOSA HORTENCE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000358-97.2017.8.11.0024. EXEQUENTE: REINALDO BARBOSA 

HORTENCE EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, 

passo à análise do MÉRITO. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente solucionado. A reclamada 

realizou o pagamento voluntário e a parte promovente concordou com os 

valores (ID 13430656). Posteriormente a parte autora levantou a 

integralidade do valor depositado pelo requerido através do Alvará 

Eletrônico N° 421812-4/2018, dando por satisfeita a obrigação. Sobre o 

tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

(CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – 

PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à 

quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor 

adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é medida que 

se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou quando o 

executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, 

dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 20 de setembro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010231-70.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA DE SOUZA CRISTO (EXEQUENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010231-70.2015.8.11.0024. EXEQUENTE: ZENILDA DE SOUZA CRISTO 

EXECUTADO: OI S.A Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação de indenização proposta 

por Zenilda de Souza Cristo em face de OI S/A. Analisando os autos, 

observa-se que as partes transigiram (ID 14613192) e a quitação dos 

valores devidos foi realizada mediante depósito na conta informada pela 

autora. Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, homologo 

por sentença o acordo supra, bem como a desistência do prazo recursal 

e, consequentemente, extingo o processo com resolução de mérito na 

forma do art. 487, III, “b” do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Após, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz 

d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 20 de setembro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-72.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WALDENICE MORAES ACIOLI DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000446-72.2016.8.11.0024. REQUERENTE: WALDENICE MORAES ACIOLI 

DE MELO REQUERIDO: MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de outras 

provas. GRATUIDADE A autora se apresenta nos autos assistida pela 

defensoria pública, assim como alega que não tem recebimentos mensais, 

dessa feita, comprovada a hipossuficiência defiro a benesse da 

gratuidade. REVELIA Conforme consta dos autos o Município de Planalto 

da Serra não apresentou contestação, apesar de devidamente citado. 

Diante de tais fatos, decreto à revelia do requerido. No entanto, por se 

tratar de direito indisponível os efeitos materiais da revelia não serão 

aplicáveis ao caso em destaque, isto é, não serão considerados 

verdadeiros os fatos apresentados pela autora, conforme orientação do 

artigo 345, II do NCPC. Passo a análise do MÉRITO. No mérito, procede a 

demanda. Trata-se o presente caso de ação de obrigação de fazer c/c 

pedido de danos materiais e morais c/c pedido de tutela antecipada que 
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WALDENICE MORAES ACIOLE DE MELO promove em face de MUNICIPIO 

DE PLANALTO DA SERRA. Informa a autora que é pequena produtora 

rural e foi contemplada com um terreno e uma casa construída pela 

Prefeitura em parceira com o Banco do Brasil. Afirma que essa parceria 

foi justamente no sentido de facilitar a construção de casas populares à 

famílias de baixa renda e, após cinco anos de permanência na terra, 

passariam a efetuar o pagamento das parcelas do imóvel diretamente ao 

banco. Sustenta que desde a entrega notou que o imóvel já apresentava 

problemas estruturais e com isso informou o requerido da situação que 

prometeu solucionar a questão. No entanto, após dois anos residindo no 

imóvel, o mesmo não suportou e desmoronou, perdendo a autora todos os 

seus bens. Alega que após a queda, buscou contato com a prefeitura que 

alegou não ser a responsável por se tratar o caso de deliberações que 

partiram da gestão anterior. Assim, a autora passou a viver de favor na 

casa de parentes e utiliza o lote em que estava a casa para cultivo de 

produtos alimentícios para o seu sustento, sendo que até a presente data 

permanece efetuando o pagamento do financiamento junto ao banco. Pois 

bem. Todos os argumentos da autora foram suficientemente provados. 

Existem provas documentais da aquisição do lote, do imóvel, da vinculação 

do projeto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, bem como a 

destinação de valores para construção das moradias (id 1948521, página 

02). A autora anexou ainda registros fotográficos (id 1948538 pagina 06; 

id 1948546, página 01 a 06; id 194859; id 1948605; id 1948613 e id 

1948622), comprovando a situação precária do imóvel. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que a República Federativa do Brasil possui, entre seus 

fundamentos, a dignidade da pessoa humana, que consiste no núcleo do 

constitucionalismo contemporâneo. Representa, pois, o valor supremo que 

fundamenta a interpretação e a aplicação de toda a ordem normativa, 

sobretudo dos direitos e das garantias fundamentais. Em outras palavras, 

os poderes públicos devem, não somente observar e proteger esses 

valores, mas também promover, mediante prestações materiais de índole 

positiva, os meios necessários ao alcance das condições mínimas 

indispensáveis a uma vida digna. O direito à moradia é um direito social 

com relevância constitucional, estando previsto no art. 6º da CRFB/88, e 

integra a ideia de dignidade humana, elevada a princípio e fundamento de 

nossa República, como estabelecido no art. 1º, III, da Carta Magna. Além 

disso, a Carta Magna, em seu art. 23, IX, estabelece a competência comum 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para a 

promoção de programas de construção de moradias e a melhoria das 

condições habitacionais e de saneamento básico. Pelo que se denota dos 

autos, a requerente ocupava o imóvel como único local de residência com 

a família, sendo que o Poder Público que lhe concedeu a estrutura e, após 

o desmoronamento, deixou-a ao relento, sem propiciar condições dignas 

de sobrevivência. Destarte, se a Constituição prevê a existência de um 

direito social de moradia, como já mencionado, cria, por outro lado, a 

obrigação do Poder Público, incluindo os Municípios, de atendê-lo, sendo 

incabível sua escusa a que título for. Outrossim, como o Município mesmo 

devidamente citado não apresentou contestação, não existem elementos 

nos autos que contrariam as provas trazidas pela autora, fato que leva a 

procedência do pedido para a construção da casa nos parâmetros de 

como foi entregue a autora. Quanto aos danos morais, por tudo que restou 

até aqui argumentado, também não vejo como negá-los, porque estão 

intrínsecos à própria dor de viver, em casos tais. É mais que possível 

imaginar a dor de uma pessoa sendo destituída de seu único lar, vendo 

seus pertences sendo destruídos, tirando-lhe o sustento e deixando sua 

família ao relento. É sabido que a responsabilidade civil da administração 

pública, neste caso, é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da 

Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem 

causa, seja por ação, seja por omissão. Ao requerente cabe a prova dos 

fatos, o nexo de causalidade e o dano. Os fatos, como demonstrado, 

tendem à ocorrência do dano, em razão da péssima qualidade dos 

materiais utilizados na construção e que contribuiu para o 

desmoronamento do imóvel. O nexo de causalidade é aferido pela lógica 

racional, ao analisar os efeitos que tal situação podem ocasionar para 

qualquer cidadão, deixando-a desprovido de um teto, da segurança do lar, 

do alimento, do abrigo, da dignidade humana. Em sua obra, Celso Antonio 

Bandeira de Melo faz uma reflexão acerca dos requisitos relacionados ao 

agir comissivo ou omissivo do Estado: a) A primeira delas é que o dano 

corresponda a lesão a um direito da vítima. Quem não fere direito alheio 

não tem porque indenizar. Ou, dito pelo reverso: quem não sofreu 

gravame em um direito não tem título jurídico para postular indenização. 

Isto é, importa, como disse Alessi, dantes citado, que o evento danoso 

implique, ademais de lesão econômica, lesão jurídica. […] b) Para ser 

indenizável cumpre que o dano, ademais de incidente sobre um direito, 

seja certo, vale dizer, não apenas eventual, possível. Tanto poderá ser 

atual como futuro, desde que certo, real. Estes dois caracteres do dano 

são indispensáveis, em qualquer caso, para que surja responsabilidade do 

Estado. Além disso são suficientes – quanto à categorização do dano – 

para ensejar a responsabilidade estatal em certos casos: nos de lesão por 

comportamentos ilícitos, quer sejam atos ou fatos, comissivos ou 

omissivos. Reversamente, são necessários, mas não bastantes, para 

caracterizar dano reparável, nos casos de responsabilidade estatal por 

comportamentos lícitos, vale dizer, atos ou fatos comissivos. (MELLO, 

Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. S ão Paulo: 

Malheiros, 1994, p. 495-97.) (destaquei) Assim, uma vez comprovada a 

ilicitude do ato do Município e configurando-se este como nexo causal dos 

danos sofridos pela autora, é de ser reconhecido o direito à indenização 

pelos danos morais. Outrossim, como é sabido, os danos morais 

prescindem da prova, em razão do seu caráter in re ipsa. Conforme a 

melhor doutrina e jurisprudência pátria, a natureza jurídica da reparação 

por dano moral abrange duas finalidades– compensatória para a pessoa 

ofendida e punitiva para o ofensor, desestimulando a prática do ato tido 

por ilícito. Porém, o quantum deve ser fixado com bom senso e 

razoabilidade, de forma que a reparação não tenha valor muito superior ao 

próprio dano, sob pena de se proporcionar o enriquecimento ilícito do 

beneficiário. Além do que, nos casos de culpa do Estado, tais verbas são 

custeadas pelos cofres públicos, mantidos pelo próprio munícipe. Então, a 

razoabilidade impõe-se como condição de justeza. No caso, entendo que 

R$15.000,00 (quinze mil reais) é uma condenação proporcional Melhor 

sorte não assiste ao pedido de indenização pelo dano material, visto que 

não há nos autos qualquer indício de prova ou ao menos listagem dos 

objetos que se perderam com os respectivos valores. DISPOSITIVO Posto 

isso e por tudo o mais que consta nos autos, opino pela PROCEDÊNCIA 

PARCIAL do pedido da autora, para DETERMINAR ao requerido QUE efetue 

a construção do imóvel objeto desta ação, nas dimensões e 

características de quando foi entregue, bem como CONDENAR o Município 

de Planalto da Serra ao pagamento da indenização por dano moral no valor 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir do arbitramento e os juros mora de 1% ao mês a partir 

do evento danoso, limitando-se os valores da condenação ao teto do 

Juizado Especial da Fazenda Pública de 60 salários mínimos. Caso o 

requerido se negue a cumprir a decisão estipulada, autoriza-se desde já a 

possibilidade de bloqueio das contas do Município de Planalto da Serra 

para se fazer cumprir a decisão prolatada. Por corolário, Julgo Extinto o 

processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga 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. Chapada dos Guimarães, 24 de setembro de 2018. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000781-23.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ALOISIO DE CERQUEIRA 

CALDAS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Quanto ao pedido de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, visto que o requerente fez juntar aos autos 
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demonstrativos de rendimentos que comprovam sua situação, defiro. 

REVELIA Conforme consta dos autos, o Estado de Mato Grosso não 

apresentou contestação, apesar de devidamente citado. Diante de tais 

fatos, decreto à revelia do requerido. No entanto, por se tratar de direito 

indisponível os efeitos materiais da revelia não serão aplicáveis ao caso 

em destaque, isto é, não serão considerados verdadeiros os fatos 

apresentados pela autora, conforme orientação do artigo 345, II do NCPC. 

Passo a análise do MÉRITO. Trata-se o caso de ação de cobrança em que 

o autor afirma ter exercido o cargo de AGENTE DE SEGURANÇA, através 

de sucessivas prorrogações do seu contrato temporário de prestação de 

serviço, pelo período de 01.04.2010 a 17.11.2017. Acredita ser devido 

pelo período trabalho, as verbas rescisórias constitucionais como férias e 

13º salário, além do FGTS. Pois bem. Antes de se adentrar ao mérito 

propriamente dito é necessário abrir um parêntese para ressaltar que o 

Supremo Tribunal Federal é a corte responsável pela guarda da rigidez, 

solidez e coerência do sistema constitucional. Notadamente no que tange 

aos julgamentos proferidos sob a égide do art. 926 e 927 do NCPC, é 

dever dos juízes e Tribunais acatar o entendimento e a orientação 

conferida pela Suprema Corte, sob pena de total esvaziamento da 

finalidade instituída pela legislação processualista. Portanto, a decisão aqui 

prolatada está em consonância com o atual entendimento do Supremo 

Tribunal Federal que já enfrentou o assunto discutido nestes autos nos 

Temas 612 e 308, conforme as razões do fundamento abaixo 

apresentadas: Alegou o reclamante que trabalhou quase que 

ininterruptamente para o reclamado durante os períodos de 2010 a 2017. 

Em todos estes períodos, o autor trabalhou na condição de “contratado 

temporário”, ocupando o cargo de Agente de Segurança, conforme restou 

comprovado das suas alegações e dos documentos juntados, situação 

não impugnada pelo Município. Segundo prevê o art. 37, II, da Constituição 

Federal, a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, 

sendo que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 

determinado para atender à necessidade temporária de excepcional 

interesse público, consoante prescreve o inciso IX do mesmo artigo 37 da 

CF/88. Com efeito, não basta o caráter precário ou temporário do contrato, 

impondo-se, para a sua validade, nos moldes do art. 37, IX, o “excepcional 

interesse público” da contratação e a sua previsão legal específica (“lei 

estabelecerá os casos”). Obedecendo a tal ditame, a matéria foi 

disciplinada no âmbito do Município de Chapada dos Guimarães, através 

do respectivo Estatuto dos Servidores Públicos [art. 245, §1º, da Lei nº. 

581/91], que autoriza a contratação temporária para atendimento de 

excepcional interesse público pelo prazo máximo de 24 [vinte e quatro] 

meses. Outrossim, na esfera Estadual, a Lei Complementar n.º 04 define o 

que vem a ser necessidade temporária de excepcional interesse público e 

os prazos máximos de sua contratação, in verbis: Art. 264 Consideram-se 

como de necessidade temporária de excepcional interesse público as 

contratações que visem a: I - combater surtos epidêmicos; II - fazer 

recenseamento; III - atender a situações de calamidade pública; IV - 

substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro, 

conforme lei específica do magistério; V - permitir a execução de serviço, 

por profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, nas 

áreas de pesquisas científica e tecnológica; VI - atender a outras 

situações de urgência que vieram a ser definidas em lei. § 1° As 

contratações de que trata este artigo terão dotação específica e não 

poderão ultrapassar o prazo de 06 (seis) meses, exceto nas hipóteses 

dos incisos II e IV, cujo prazo máximo será de 12 (doze) meses, e inciso 

V, cujo prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) meses, prazos estes 

que serão improrrogáveis. § 2° O recrutamento será feito mediante 

processos seletivos simplificados, sujeito a ampla divulgação em jornal de 

grande circulação, e observará os critérios definidos em regulamento, 

exceto na hipótese prevista nos incisos III e IV deste artigo, quando se 

tratar de situação emergencial. Sobre o que caracteriza uma contratação 

temporária válida, a Suprema Corte, no julgamento do RE 658.026, de 

relatoria do Ministro Dias Toffili, submetido à sistemática da repercussão 

geral (Tema 612), ratificando o entendimento predominante, assentou a 

tese no sentido de que “para que se considere válida a contratação 

temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em 

lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja 

temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de 

contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os 

serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o 

espectro das contingências normais da Administração”. No caso em 

destaque, verifica-se que o requerente foi contratado, sem concurso 

público, pelo município para desempenhar a função temporária de agente 

de segurança, cujas sucessivas prorrogações dos contratos perduraram 

pelo período de 2010 a 2017, com recebimento de remuneração, quando, 

então, alcançou o respectivo termo com a dispensa unilateral. Do exame 

dos aludidos documentos, fica nítida a descaracterização do contrato de 

trabalho temporário, seja em virtude da inobservância à regra do concurso 

público, seja em razão da extrapolação da suposta excepcionalidade do 

interesse público, consoante apura-se da legislação municipal, como 

também em decorrência das sucessivas renovações dos contratos por 

mais de 7 anos, de modo que deve ser aplicada a regra constante do §2º 

do artigo 37 da Constituição Federal, que dispõe: “Art. 37. (...) II – a 

investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 

natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 

livre nomeação e exoneração; (...) §2º – A não observância do disposto 

nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade 

responsável, nos termos da lei.” Em assim sendo, quando uma 

determinada contratação temporária se perpetua no tempo, ultrapassando 

o prazo máximo permitido na lei, dando origem a vários outros contratos 

com igual prazo, desvirtua-se em sua finalidade, tornando-os nulos de 

pleno direito. Desta forma, tendo em vista que contratos nulos não 

produzem efeitos, o autor só faz jus a remuneração pelo trabalho 

prestado e também ao FGTS, sob pena de enriquecimento sem causa do 

ente público, tendo por base o art. 19-A, da Lei nº. 8.036/1990, garantia 

essa que está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal, que reconheceu a repercussão geral sobre o tema nos seguintes 

termos: “ADMINISTRATIVO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. 

CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ART. 19-A DA LEI 

8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO 

GERAL.” (RE 596478 RG, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, julgado em 

10/09/2009, DJe-186 DIVULG 01-10-2009 PUBLIC 02-10-2009 EMENT 

VOL-02376-04 PP-00764 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 86-91) A 

recente jurisprudência do Egrégio TJMT segue a mesma linha de 

entendimento, conforme se segue: “RECURSO DE APELAÇÃO – 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – MÉRITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

– DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO 

EXIGIDO PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DO 

CONTRATO – DIREITO AO FGTS – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – 

MODULAÇÃO DOS EFEITOS ARE 709212/DF – DEMAIS DIREITOS SOCIAIS 

INDEVIDOS – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – RE 765.320/MG – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 20, §4º DO CPC – 

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ – CUSTAS E 

DESPESAS PROCESSUAIS – CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA – ISENÇÃO – LEI N. 7.603/2001 – RECURSO PROVIDO EM 

PARTE. Em consonância com o recente entendimento do Supremo Tribunal 

Federal, demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho 

temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente 

e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, 

devido o direito à percepção dos salários referentes ao período 

trabalhado, que no caso já foram quitados, e ao recebimento do FGTS pelo 

tempo trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº. 8.036/90 (RE 

765.320/MG). A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do 

prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da 

Súmula 362/TST, pela qual “II – Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014”. Honorários nos termos do 

art. 20, §4º do CPC. Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a 

isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, 

inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001). (Ap 156986/2017, DESA. ANTÔNIA 

SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” 

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – RECLAMAÇÃO 

TRABALHISTA – ARGUIÇÃO PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA PARA 

RECEBIMENTO FGTS - MODULAÇÃO DE EFEITOS ARE 70912/DF- MÉRITO 

– CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES – 

DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EXIGIDO 

PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DO 

CONTRATO – DIREITO AO FGTS – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – 

RE 596.478/RR E RE 765.320/MG – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 
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DEFINIÇÃO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810/STF - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.

(...) A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo 

prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 

362/ TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo prescricional já 

estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se 

consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a 

partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)” . 2. Mostrando-se nulo o 

contrato temporário de trabalho firmado com a Administração Pública, 

quando renovado sucessivamente, em flagrante ofensa ao art. 37, II, e § 

2º, da CF, a contratada só possui direito ao salário, bem como à 

percepção do FGTS. 3. Em consonância com o hodierno entendimento do 

Supremo Tribunal Federal, demonstrada a descaracterização do contrato 

de trabalho temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter 

permanente e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, 

sendo, pois, devido o direito ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 

19-A da Lei nº. 8.036/90 (Res 596.478/RR e 765.320/MG). 4.Em relação a 

correção monetária incidente sobre as condenações judiciais da Fazenda 

Pública, deve-se utilizar o IPCA-E, a partir de 25/03/2015,conforme 

entendimento exarado no Tema 810/STF. 5. Considerando a necessidade 

de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, e se devido, da 

defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão 

definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, 

inciso II, do NCPC. 6.Recurso parcialmente provido. 7.Sentença 

parcialmente retificada. (Ap 93578/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 02/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)” Diante do exposto, 

resta clara a nulidade dos contratos formalizados entre as partes, 

restando devido, portanto, o recolhimento do FGTS pela parte reclamada. 

Quanto as demais verbas rescisórias pleiteadas, tem-se que a nulidade 

dos contratos não gera nenhum direito a não ser exclusivamente o 

recebimento do FGTS, ou seja, não é devido o pagamento de nenhuma 

verba rescisória. Em relação a este tema é interessante destacar que o RE 

nº 705.140 foi submetido a repercussão geral, cujo o tema 308 dispunha 

“Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração 

Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso 

publico”. Nessa decisão, o ilustre Relator, Ministro Teori Zavascki assim 

consignou: “E o fundamento dessas decisões reside essencialmente no § 

2º do artigo 37, que atribui às contratações sem concurso uma espécie de 

nulidade jurídica qualificada, cuja consequência é não só o desfazimento 

imediato da relação, como a punição da autoridade que tiver dado causa a 

elas. Daí afirmar-se que o referido art. 37, § 2º impõe a ascendência do 

concurso no cenário do direito público brasileiro, cuja prevalência é 

garantida mesmo diante de interesses de valor social considerável, como 

aqueles protegidos pelas verbas rescisórias dos contratos de trabalho por 

tempo indeterminado, consideradas inexigíveis em face da nulidade do 

pacto celebrado contra a Constituição. Ressalva-se apenas, como efeito 

jurídico válido, o direito à percepção de salários correspondentes ao 

serviço efetivamente prestado e a possibilidade de recebimento dos 

valores depositados na conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

vinculada ao nome do trabalhador. A jurisprudência mato-grossense 

comunga do mesmo entendimento, in verbis: “REMESSA NECESSÁRIA (DE 

OFÍCIO) - RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES – 

DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EXIGIDO 

PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DO 

CONTRATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DETERMINOU O 

PAGAMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS – FÉRIAS E 13º SALÁRIO - 

INADMISSIBILIDADE FRENTE À REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – RE 

765.320/MG – PAGAMENTO APENAS DE SALDO DE SALÁRIO E FGTS – 

CONDENAÇÃO AFASTADA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – 

SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PREJUDICADO. Declarada a nulidade 

do contrato de trabalho, por força da descaracterização do excepcional 

interesse público, frente às sucessivas prorrogações, ao contratado é 

devido o pagamento do saldo de salário, além do FGTS (RE 765.320/MG). 

Entretanto, as mencionadas verbas não foram objeto do pedido inicial, de 

modo que não devem ser reconhecidas, por força da proibição do 

“reformatio in pejus”. (Apelação / Remessa Necessária 150310/2017, 

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

02/05/2018)” “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – PRELIMINAR DE NÃO 

CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO – SUBORDINAÇÃO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO APENAS AOS REQUISITOS DE 

ADMINISSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE CORRELAÇÃO DAS RAZÕES 

DE MÉRITO – PRECLUSÃO – NÃO INCIDÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – 

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS 

– NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e §2o DA CF – DIREITO 

SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI N. 

8.036/90 – AFASTAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STF – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – 

RECURSO ADESIVO PROVIDO. O recurso adesivo é subordinado ao 

recurso de apelação tão somente quanto aos requisitos de admissibilidade 

do principal e aos do art. 997 do CPC/2015, que nada dispõe que deve o 

adesivo ter relação com a matéria tratada na apelação. (Ap 30274/2017, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 19-9-2017, Publicado no DJE 25-9-2017). A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento a necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. A redução do valor dos honorários advocatícios quando 

fixados em demasia é medida que se impõe. (Ap 77426/2015, DESA. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 

06/04/2018) Verifica-se, portanto, que fica afastada a obrigação da 

Administração Pública ao pagamento das verbas constitucionais aos 

servidores nos casos em que os contratos temporários forem declarados 

nulos. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do 

NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos, para CONDENAR 

o Município de Chapada dos Guimarães – MT ao pagamento do FGTS não 

recolhido no período trabalhado, acrescidos de juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09 e correção monetária 

calculada com base no IPCA, ambos a partir da citação, observado o limite 

de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos; Defiro o benefício da 

assistência judiciária ao autor; Deixo de condenar a Reclamada ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 24 de setembro de 2018. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000801-14.2018.8.11.0024. REQUERENTE: DEBORA EVELYM ALVES 

FERREIRA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Cumpre anotar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta julgamento imediato do mérito, 

não havendo necessidade de dilação probatória. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Trata-se o caso de Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência que 
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DÉBORA EVELYM ALVES FERREIRA promove em face de UNIÃO DAS 

ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ, IUNI EDUCACIONAL S/A. Alega a 

autora que cursa a Faculdade de Direito no 9º (nono) semestre possuindo 

financiamento estudantil (FIES) de 65% além de 35% da bolsa ofertada 

pela própria instituição de ensino requerida. Que no início do 10º (décimo) 

semestre foi impedida de realizar a matrícula e acompanhar as aulas, sob 

o argumento de que existiria saldo devedor relativo ao semestre anterior. 

Discorre que ao procurar informações quanto ao suposto débito, tomou 

conhecimento de que o FIES teria repassado valor a menor a requerida e 

por este motivo deveria ela arcar com o pagamento da importância de R$ 

2.209,99. Pois bem. Primeiramente, verifica-se que o presente caso é uma 

típica relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de 

consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de 

Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação 

do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC. 

Tendo a reclamante alegado a inexistência de débito caberia à reclamada 

comprovar a sua existência e legalidade, o que não ocorreu. O ônus 

probatório da reclamada decorre tanto da inversão do ônus da prova do 

art. 6º, VIII do CDC e do art. 373, II do CPC/2015, quanto do fato que não se 

pode exigir que o consumidor realize prova negativa. No entanto, a 

requerida não trouxe qualquer documento que justificasse a cobrança 

noticiada ou ainda alguma explicação plausível para cobrar da aluna valor 

que deveria ser cobrando do Financiamento Estudantil, muito menos 

impugnou o percentual da bolsa de 35% ofertada pela própria instituição. 

Dessa forma, a reclamante não apenas não comprova a existência de 

mensalidade em aberto como também demonstra que o reclamante 

possuía, sim, bolsa de 100%. Com isso não há que se falar em cobrança 

de débitos em aberto. Quanto aos danos morais, estes foram 

suficientemente demonstrados. Diferente do que afirma a requerida, não é 

apenas a inscrição em órgãos de proteção a única forma apta a geral 

abalo moral a requerente. A cobrança realizada pela reclamada, além de 

impedir o regular prosseguimento do curso da reclamante, frustrando sua 

legítima expectativa, é ilegal. Explico: não tendo demonstrado que os 

valores repassados à universidade pelo FIES são inferiores ao valor total 

das disciplinas cursadas pelo reclamante, a cobrança realizada pela 

reclamada seria duplicada. Em outras palavras, a reclamada está 

cobrando duas vezes – uma do Fundo de Financiamento Estudantil e outra 

diretamente do aluno. Cabe apontar que tal conduta beira a má-fé. A 

reclamada também não se desincumbiu de comprovar que as situações 

frustrantes narradas pela reclamante não ocorreram. Resta caracterizada, 

assim, a falha na prestação de serviços, e, consequentemente, está 

configurado o dano moral, na forma do art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. O dever de indenizar se justifica pela nítida falha na 

prestação dos serviços, bem como pelos transtornos ocasionados, tendo 

em vista que restou demonstrado o dano causado a reclamante em virtude 

das frustrações por ela vividas em decorrência da impossibilidade de 

continuar regularmente seu curso. Com relação à fixação do quantum 

indenizatório resta consolidado, tanto na doutrina, como na jurisprudência 

pátria o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano 

moral deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as 

peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica do autor, o 

porte econômico da ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito 

sancionatório e seu caráter pedagógico. Por tais razões, fixo o valor dos 

danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais), respeitando os critérios 

acima mencionados. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir da citação. Confirmo a liminar anteriormente concedida e 

RECONHEÇO a inexigibilidade do débito referente ao semestre 2018/1; 

DEFIRO o pedido de justiça gratuita; Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação da reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Fica desde já, cientificado o credor de que não incidem, em sede 

de Juizados Especiais Cíveis, honorários na fase de execução, eis que o 

rol do art. 55 da Lei 9099/95 é taxativo, o que atende, ainda, à atual 

redação do Enunciado nº 97 do FONAJE. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 24 de 

setembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010263-41.2016.8.11.0024. REQUERENTE: MARLI FRANK REQUERIDO: 

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos etc. Intimada a 

Autora conforme certidão, deixou transcorrer o prazo para realização do 

depósito judicial relativo aos honorários periciais. A perícia neste caso é 

imprescindível. Somente através desta prova pode-se obter a real 

extensão do dano. Em que pese a possibilidade do Estado arcar com as 

despesas da perícia, tal situação se mostra incompatível com o 

procedimento sumaríssimo eleito, haja vista que a competência dos 

juizados especiais é restrita às causas de menor complexidade técnica, 

ante aos princípios da informalidade, oralidade e celeridade. Tal impasse 

quanto ao pagamento dos honorários pericias apenas confirma a 

incompetência deste Juizado quando se trata de causas complexas, ante 

a dificuldade em produzir a prova e a realização do seu pagamento. 

Inclusive esta é a orientação seguida pela egrégia Turma Recursal de Mato 

Grosso que afirma ser o juizado incompetente em questões relativas a 

pedidos de indenização por insalubridade, nos seguintes termos: EMENTA: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DE INSALUBRIDADE – INEXISTÊNCIA DE 

LAUDO IDONÊO – INCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CÍVEL CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. As causas em que 

se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão 

ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais. (Número Único: 

8010383-13.2017.8.11.0004 Classe: RECURSO INOMINADO (460) 

Assunto: [Adicional de Periculosidade] Relator: Des(a). SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA - DATA DA SESSÃO: 24/05/18) No mesmo sentido é o 

TJMT: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E 

DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 98, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE. A 

necessidade de produção de prova pericial para aferir em que grau de 

porcentagem atinge tal insalubridade e definir o grau de exposição aos 

agentes de risco impossibilita seja a causa processada no Juizado 

Especial, diante da complexidade da matéria. (CC 148702/2014, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 

17/11/2015) Portanto, diante da problemática gerada quanto ao pagamento 

dos honorários periciais, declaro a incompetência absoluta deste Juizado 

Especial para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, 

em consequência, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, com fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 
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elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 24 de setembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000749-18.2018.8.11.0024. REQUERENTE: EDUARDO ROBERTO JABRA 

ANFFE REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. 

FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se o caso de Ação de Indenização por 

Danos Morais que EDUARDO ROBERTO JABRA ANFFE promove em face 

de GOL INHAS AÉREAS S/A. Menciona o autor que havia efetuou compra 

de passagens áreas pela empresa ré, sendo o voo de ida Cuiabá – Rio de 

Janeiro, na data de 22/03/18 e o retorno para 26/03/18, sendo adquirido 

ainda o assento conforto, por ser o autor portador de doença na coluna. 

Que no dia 26/03/18 ao retornar para Cuiabá teve que aguardar duas 

horas de espera e após esse período, chegou em Guarulhos/SP as 22:00 

horas quando a previsão seria as 20:00 horas. Informa que devido a este 

atraso perdeu a conexão para Cuiabá que seria as 20h40min, sendo 

realocado no voo de outra companhia que sairia as 22h45min. Assim, 

diante de tais fatos pretende ser indenizado pelo sofrimento moral em 40 

salários mínimos. Em sede de contestação a ré alega a ausência do dano 

moral, informando ainda que a demora na liberação da decolagem ocorreu 

por questões operacionais correlatas à malha aérea. Por fim sustenta que 

atraso de voos por período inferior a 4 horas não gera dano moral 

indenizável. Pois bem. O art. 14 do CDC 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. § 1° 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. § 

3° 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. Nessa linha, havendo falha na prestação 

dos serviços contratados, os fornecedores são responsáveis pelos 

danos decorrentes do serviço defeituoso suportados pelos consumidores. 

É incontroverso o atraso no voo e, ainda a perda da conexão, não tendo a 

parte requerida se desincumbido da demonstração da ocorrência de 

qualquer das excludentes da sua responsabilidade, quais sejam culpa 

exclusiva da vítima, fato de terceiro desconexo do serviço, caso fortuito 

ou força maior. Ressalto, no ponto que a alegação de intenso tráfego 

aéreo e a necessidade de readequação dos horários de pousos e 

decolagens não exime a responsabilidade da companhia pelo evento 

danoso. Isso porque o atraso decorrente de pretensa necessidade de 

readequação da malha aérea, não configura força maior e, por tal razão, 

não pode ser repassado aos passageiros. Neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. READEQUAÇÃO 

DA MALHA AÉREA. PROBLEMAS TÉCNICOS NA AERONAVE. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, 

devendo reparar eventuais danos causados ao consumidor, em virtude da 

má prestação do serviço oferecido. O atraso e cancelamento de voo, pela 

necessidade de readequação da malha aérea, não configura força maior, 

sendo que a ocorrência de eventual problema técnico é fato previsível.

(...). (Apelação Cível Nº 70065838757, Décima Primeira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, 

Julgado em 02/12/2015). (Grifado). Contudo, verifica-se da inicial que o 

voo contratado pelo demandante tinha sua saída, de Guarulhos/SP, 

prevista para às 20h de 26/03/18 e, diante da perda de tal conexão, foi o 

autor remanejado para voo com saída às 22h45min. Da mesma forma, 

como narrado pelo autor também na inicial, o voo datado de 26/03/18 teve 

atraso de três horas. Percebe-se, portanto, que em nenhuma das 

ocasiões houve atraso superior a quatro horas. Assim, nesta situação em 

específico, em que pese se esteja diante de incontroversa falha na 

prestação do serviço – na qual o atraso dos voos não pode ser imputado 

a qualquer das excludentes acima indicadas – tenho por inexistente a 

obrigação de indenizar ante à ausência de ato ilícito. Isso porque, o atraso 

verificado, como já adiantado, não foge ao razoável, sequer ensejando o 

dever de adoção de alternativas, pela empresa aérea, em favor dos 

passageiros que se enfrentem demora injustificada inferior a quatro horas, 

conforme se depreende da Resolução 141/2000 da ANAC, in verbis: 

Seção II Dos Deveres do Transportador em Decorrência de Atrasos Art. 

3º Em caso de atraso no aeroporto de partida por mais de 4 (quatro) 

horas, o transportador deverá oferecer as seguintes alternativas ao 

passageiro: I - a reacomodação: a) em voo próprio que ofereça serviço 

equivalente para o mesmo destino, na primeira oportunidade; b) em voo 

próprio a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro; II 

- o reembolso do valor integral pago pelo bilhete de passagem não 

utilizado, incluídas as tarifas. Parágrafo único. O transportador também 

poderá oferecer ao passageiro, nas hipóteses deste artigo, a opção de 

reacomodação em voo de terceiro que ofereça serviço equivalente para o 

mesmo destino. Art. 4º Em caso de atraso no aeroporto de escala ou de 

conexão por mais de 4 (quatro) horas, o transportador deverá oferecer as 

seguintes alternativas ao passageiro: I - a reacomodação: a) em voo 

próprio ou de terceiro, que ofereça serviço equivalente para o mesmo 

destino, na primeira oportunidade; b) em voo próprio, a ser realizado em 

data e horário de conveniência do passageiro; II - o reembolso: a) integral, 

assegurado o retorno ao aeroporto de origem; b) do trecho não utilizado, 

se o deslocamento já realizado aproveitar ao passageiro; III - a conclusão 

do serviço por outra modalidade de transporte. Art. 5º O transportador só 

poderá invocar o prazo de 4 (quatro) horas para adotar as providências 

de que tratam os arts. 3º e 4º caso não estejam disponíveis medidas para 

pronta reacomodação em vôo próprio. Parágrafo único. Sempre que o 

transportador já dispuser de estimativa de que o voo irá atrasar mais de 4 

(quatro) horas em relação ao horário originalmente previsto, deverá, de 

imediato, disponibilizar ao passageiro, conforme o caso, as alternativas 

previstas nos arts. 3º e 4º. Outrossim, o Código Brasileiro Aeronáutico em 

seus artigos 230 e 231 também estipulam períodos superiores a 4 horas 

para providências em favor do passageiro, in verbis: “Art. 230. Em caso 

de atraso da partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador 

providenciará o embarque do passageiro, em vôo que ofereça serviço 

equivalente para o mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se 

o passageiro o preferir, o valor do bilhete de passagem. Art. 231. Quando 

o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por 

período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o 

passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de passagem ou pela 

imediata devolução do preço. Parágrafo único. Todas as despesas 

decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive transporte de 

qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por conta do 

transportador contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil.” Por estas 

razões, tenho que o atraso ocorrido no caso concreto não legitima a 

concessão da indenização postulada com base em tal pressuposto, 

conforme se extrai, também, dos julgados abaixo transcritos: E M E N T A 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO 

INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS - MERO ABORRECIMENTO - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- 

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido 

ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da 

inicial, não se verifica a existência de violação dos direitos da 

personalidade a ensejar a responsabilização por danos morais.2 - O 

atraso de voo inferior a 04 (quatro) horas não é causa suficiente para 

ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.3 - Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da 

Lei nº 9.099/95. (VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/09/2017, Publicado no DJE 21/09/2017) (Grifado). E M E N T 

A RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO. 03 (TRÊS) HORAS E 50 
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(CINQUENTA MINUTOS). TEMPO RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.1.O atraso de voo de três horas não 

configura danos morais. Trata-se de meros aborrecimentos da vida 

cotidiana, sem consequências graves na esfera psíquica do passageiro.2. 

Recurso provido. (SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal 

Única, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 08/06/2018) Ademais, 

observa-se que os fatos ocorridos caracterizam, tão somente, 

aborrecimentos decorrentes da relação jurídica, existente entre as partes, 

comuns e rotineiros na vida moderna. O dano moral é a dor subjetiva, que 

foge à normalidade do dia-a-dia do homem médio. Não há qualquer prova 

de que a parte autora tenha sido submetido a vexame, constrangimento, 

ou mesmo que a sua imagem tenha sido vilipendiada ou ultrajada, o que 

não é o caso. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da 

pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga 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. Chapada dos Guimarães, 25 de setembro de 2018. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000734-49.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DA CRUZ MOREIRA (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000734-49.2018.8.11.0024. REQUERENTE: VANESSA DA CRUZ 

MOREIRA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. FUNDAMENTO E DECIDO. GRATUIDADE A parte 

autora solicitou a gratuidade da justiça, acostando para tanto a declaração 

de hipossuficiência, desacompanhada de documentos comprovadores da 

situação financeira. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é 

pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. Sem questões preliminares, passo ao exame do MÉRITO. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. reparação de 

danos promovida por Vanessa da Cruz Moreira em face de Empresa 

Embratel TVSAT Telecomunicações S.A (Claro TV). Em síntese, aduziu a 

proponente que tentou efetuar uma compra por crediário mas não logrou 

êxito pois havia uma restrição em seu nome por uma suposta dívida 

contraída junto à requerida, no valor de R$ 237,28 (duzentos e trinta e 

sete reais e vinte e oito centavos), inscrita em 19/08/2015. Contudo, 

esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual 

não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

que o reclamante contraiu dívida inadimplida referente a serviços de 

telefonia. Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as 

partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresenta 

documentação suficiente para comprovar a relação com a parte, de sorte 

que a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, 

já que não há prova da contratação pessoal pelo reclamante. Nota-se que 

a Reclamada em sua peça contestatória deixou de fazer provas da 

exigibilidade da dívida e a regularidade da negativação, uma vez que as 

telas sistêmicas, por si só, não se revelam suficientes para comprovar a 

relação jurídica entre as partes, tampouco a legitimidade do débito 

negativado, porquanto se trata de prova unilateral. A Egrégia Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso é uníssona ao afirmar que telas 

sistêmicas não são suficientes a provar relação jurídica que origina 

inscrição em órgãos de proteção ao crédito, conforme se segue: “Apenas 

a exibição de prints extraídos do sistema digital interno da empresa de 

telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, porém, 

referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos marcados 

pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, manipulabilidade 

de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para neutralizar a negativa 

autoral de contratação dos serviços de telefonia. 2. Caracteriza dano 

moral indenizável a negativação da parte sem a demonstração da 

existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva ocorrência da 

mora (dano in re ipsa).(...)” (Ap 15963/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, 

Publicado no DJE 02/10/2017) (grifado) Recurso Inominado: 

1002095-02.2016.8.11.0015 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Recorrente: JOSÉ BENEDITO SANTOS Recorrida: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A Juíza Relatora: LAMISSE 

RODER FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 31/07/2018 

EMENTA:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS 

SISTÊMICAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO 

CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 

385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO.1.(...) Ao contrário do afirmado na origem, telas 

sistêmicas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se 

prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo 

consumidor. (...) (LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma 

Recursal Única, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 02/08/2018) E M 

E N T ARECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - 

PROVA UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - CONDENAÇÃO AFASTADA - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO.1. (...) As telas sistêmicas juntadas à defesa são 

documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova 

da existência de relação jurídica contratual entre as partes. (...) (VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2018, 

P u b l i c a d o  n o  D J E  2 5 / 0 7 / 2 0 1 8 )  R e c u r s o 

Inominado:8010289-39.2016.811.0024 Origem: Juizado Especial Cível de 

Chapada dos Guimarães/MT Recorrente(s):Jonatas Luiz da Gloria Rego 

Recorrido(s):Losango Promoções de Vendas Ltda Embratel - Empresa 

Brasileira de Telecomunicações S.A.Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Data do Julgamento:28/04/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANO MORAL CONTRA DUAS EMPRESAS (CLARO S/A E LOSANGO), 

ALEGANDO INSCRIÇÕES INDEVIDAS - EMPRESA CLARO JUNTOU TELA 

SISTÊMICA PARA COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA (PROVA 
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UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO) – (...) .Com relação a empresa 

Claro TV S/A, esta limitou sua defesa juntando aos autos telas sistêmica, 

para justificar o apontamento negativo em nome da Reclamante no valor de 

R$ 101,47 (cento e um reais e quarenta e sete centavos). Entretanto, 

conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única são 

provas unilaterais desprovidas de qualquer valor probatório. Razão pela 

qual, reformo a sentença neste ponto, para declarar a inexistência do 

débito discutido de (R$101,47), (...) MARCELO SEBASTIAO PRADO DE 

MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 28/04/2017, Publicado no DJE 

09/05/2017) Portanto, entendo que mesmo com todas as ferramentas que 

lhe são disponíveis a Requerida não desincumbiu do seu ônus probatório. 

Se isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida 

também não comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, 

ou seja, não fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por 

que responde objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e 

serviços. Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome da requerente 

no serviço de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, 

inquestionável o dano moral sofrido pela autora que, certamente, não se 

limitou a um mero desconforto. Salienta-se que, o caso envolve hipótese 

de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a 

demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado 

pelas circunstâncias do fato: RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito 

do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral 

sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura 

in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. [...]. (AgRg no AREsp 

638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 

06/08/2015, DJe 24/08/2015). Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais da proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Devemos 

levar em conta ainda, que a indenização por dano moral tem caráter 

ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a parte inocente pelos 

danos causados pela desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios 

para a estipulação do quantum indenizatório deve tomar por base, de 

forma não emocional, isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau 

da culpa, a duração do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as 

condições do ofensor e do ofendido e a dimensão da ofensa. Por fim, O 

histórico financeiro da requerente, no caso específico, não afasta a 

ilicitude da negativação se o outro registros foi lançado após a inclusão 

realizada pela requerida. Essa circunstância não recomenda a aplicação 

da Súmula 385 do e. STJ Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada 

a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título 

de indenização por danos morais, devendo incidir a correção monetária 

pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ) – 19/08/2015. RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no 

valor de R$ 237,28 (duzentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos), 

inscrito em 19/08/2015, discutido nos autos; DETERMINO a exclusão 

definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em 

relação unicamente a este débito; INDEFIRO a gratuidade da justiça. Deixo 

de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga 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. Chapada dos Guimarães, 25 de setembro de 2018. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000689-45.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETILDES PEREIRA DA MATA (REQUERENTE)

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000689-45.2018.8.11.0024. REQUERENTE: DEMETILDES PEREIRA DA 

MATA REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de outras provas. Sem questões 

preliminares, passo a análise de MÉRITO. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais promovida por 

DEMETILDES PEREIRA DA MATA em face de OI S.A. Em síntese, aduziu a 

proponente que tentou efetuar uma compra por crediário mas não logrou 

êxito pois havia uma restrição em seu nome por uma suposta dívida 

contraída junto à requerida, no valor de R$ 702,29 (setecentos e dois reais 

e vinte e nove centavos), inscrita em 09/05/17. Contudo, esclareceu que 

jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a 

inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A 

requerida por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que 

inexiste a obrigação de reparar o dano Pois bem, considerando a relação 

de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 

6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresenta documentação suficiente para comprovar a relação com a 

parte, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a contratação perde 

a relevância, já que não há prova da contratação pessoal pela reclamante. 

Nota-se que a Reclamada em sua peça contestatória deixou de fazer 

provas da exigibilidade da dívida e a regularidade da negativação, uma vez 

que não juntou aos autos contrato, historio de ligações realizadas, extrato 

das faturas pagas e ordens de serviços, apenas telas sistêmicas que, por 

si só, não se revelam suficientes para comprovar a relação jurídica entre 

as partes, tampouco a legitimidade do débito negativado, porquanto se 

trata de prova unilateral. A respeito do assunto: “Apenas a exibição de 

prints extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para 

provar a realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, 

como prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de 

sua produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve 

ser tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação 

dos serviços de telefonia. 2. Caracteriza dano moral indenizável a 

negativação da parte sem a demonstração da existência de relação 

jurídica entre as partes e a efetiva ocorrência da mora (dano in re ipsa).

(...)” (Ap 15963/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 

02/10/2017) (grifado) Portanto, entendo que mesmo com todas as 

ferramentas que lhe são disponíveis a Requerida não desincumbiu do seu 

ônus probatório. Em assim sendo a inexistência de qualquer tipo de vínculo 

obrigacional entre as partes implica consequentemente a inexistência de 

qualquer dívida, e, não havendo débito, a inscrição do nome da autora no 

banco de restrição ao crédito é ilegal, e enseja, por si só, a 

responsabilidade da requerida. Contudo, é de salientar que ao examinar o 

extrato do SPC/Serasa (id 14491192) verifica-se que existem outras 

negativações anteriores, motivo para afastar qualquer alegação de danos 

morais. Dispõe a súmula 385 do STJ nos seguintes termos: Súmula 385 - 

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 
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indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Destarte, não há que se falar em 

dano moral indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado n. 

385 da súmula do STJ. Assim, vê-se que a parte autora é devedora 

contumaz, não engendrando qualquer tipo de indenização a negativação 

de seu nome, ainda que se admita irregular, quando o crédito já está 

comprometido por outras restrições, o que retira o nexo causal. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso vem definindo casos similares: E M E 

N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - 

PROVA UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES - APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO.1. (...) Havendo outra anotação negativa 

preexistente em nome da parte recorrida em órgãos de proteção ao 

crédito, não resta configurado o dano moral, nos termos da Súmula 385 do 

STJ. (...) (VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 

17/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018) EMENTA: RECURSO CÍVEL 

INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – 

CONSUMIDOR – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

DÉBITO INEXISTENTE – SÚMULA 385 DO STJ – ANOTAÇÕES ANTERIORES 

LEGÍTIMAS – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. A preexistência de anotação legítima em nome do devedor 

afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (SEBASTIAO DE ARRUDA 

ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/08/2018, Publicado no 

DJE 17/08/2018) Assim, embora demonstrada a conduta ilícita por parte da 

empresa Reclamada ao negativar o nome da Reclamante por dívida 

inexistente, o fato de possuir registros anteriores em cadastro de 

inadimplentes (Serasa e SPC) aponta a inexistência de abalo de crédito, do 

que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da 

Reclamada. O pedido contraposto não merece acolhida diante dos 

fundamentos lançados quanto a ausência de comprovação da legitimidade 

da dívida. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I 

do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

considerar inexigível o valor de R$ 702,29 (setecentos e dois reais e vinte 

e nove centavos), inscrita em 29/12/2017, excluindo o nome da parte 

Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a 

este débito, sendo que fica evidenciado que a parte possuía outro débito 

aplicando a súmula 385 do STJ ao presente caso, desse modo, resta 

afastada a tese relativa à condenação em danos morais. Opino ainda pela 

improcedência do pedido contraposto. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 25 de setembro de 2018. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000309-22.2018.8.11.0024. REQUERENTE: JOAO ALVES BATISTA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos etc. 

Dispenso o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c 

artigo 1º, parágrafo único, e artigo 27, todos da Lei 12.153/2009. Quanto 

ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, visto que o 

requerente fez juntar aos autos demonstrativos de rendimentos que 

comprovam sua situação, defiro. Ante a inexistência de questões 

preliminares, passo ao exame de MÉRITO. Trata-se o caso de ação de 

cobrança que JOÃO ALVES BATISTA promove em face de MUNICÍPIO DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES, em que afirma ter exercido o cargo de 

AGENTE DE SEGURANÇA, através de sucessivas prorrogações do seu 

contrato temporário de prestação de serviço, pelo período de 2008 a 2014. 

Acredita ser devido pelo período trabalho apenas e tão somente o FGTS. 

O requerido devidamente citado contestou a ação alegando basicamente a 

prescrição dos anos anteriores aos cinco anos da propositura da ação. 

Pois bem. Quanto a prescrição com razão o autor. Isso porque, o STF, ao 

declarar a inconstitucionalidade do art. 23, §5º, da Lei nº. 8.036/1990, bem 

assim do art. 55, do Decreto nº. 99.684/1990, com efeitos ex nunc, 

modulou seus efeitos, privilegiando a prescrição trintenária. Para tanto, 

consignou que, para aquelas ações cujo termo inicial da prescrição 

ocorreu após a data do julgamento do RE (13/11/2014), aplicar-se-á o 

prazo de cinco anos. Por sua vez, para os casos em que o prazo 

prescricional já se encontrava em curso, aplicar-se-á o que ocorrer 

primeiro, isto é, 30 (trinta) anos, contados do termo inicial (leia-se: data da 

contratação), ou 05 (cinco) anos, a partir daquela decisão. Referido 

julgado restou ementado nos seguintes termos, verbis: “Recurso 

extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. 

Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de 

entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade 

dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS 

aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de 

modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração 

de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a 

que se nega provimento.” (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, 

Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 

19-02-2015) A mencionada modulação de efeitos foi bem apreendida na 

Súmula nº. 362/TST: “FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) – Res. 

198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 

15 e 16.06.2015 I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a 

partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar 

contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o 

prazo de dois anos após o término do contrato; II – Para os casos em que 

o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).” No 

caso vertente, verifica-se que o vínculo contratual do autor com a 

municipalidade teve início em 2008, sendo o termo final datado de 2014. 

Logo, considerando que a propositura da ação se deu em 15/05/2018, ou 

seja, posterior à modulação dos efeitos pela Suprema Corte, aplicar-se-á o 

inciso II da sumula 362 do TST, isto é, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é o de cinco anos a partir de 13.11.2014, de modo que não há que 

se falar em prescrição de valores devidos. Antes de se adentrar ao 

questionamento quanto ao direito ou não ao recebimento do FGTS é 

necessário abrir um parêntese para ressaltar que o Supremo Tribunal 

Federal é a corte responsável pela guarda da rigidez, solidez e coerência 

do sistema constitucional. Notadamente no que tange aos julgamentos 

proferidos sob a égide do art. 926 e 927 do NCPC, é dever dos juízes e 

Tribunais acatar o entendimento e a orientação conferida pela Suprema 

Corte, sob pena de total esvaziamento da finalidade instituída pela 

legislação processualista. Portanto, a decisão aqui prolatada está em 

consonância com o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal que já 

enfrentou o assunto discutido nestes autos nos Temas 612 e 308, 

conforme as razões do fundamento abaixo apresentadas: Alegou o 

reclamante que trabalhou quase que ininterruptamente para o reclamado 

durante os períodos de 2018 a 2014. Em todos estes períodos, o autor 

trabalhou na condição de “contratado temporário”, ocupando o cargo de 

Agente de Segurança, conforme restou comprovado das suas alegações 

e dos documentos juntados, situação não impugnada pelo Município. 

Segundo prevê o art. 37, II, da Constituição Federal, a investidura em 

cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 
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público de provas ou de provas e títulos, sendo que a lei estabelecerá os 

casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade 

temporária de excepcional interesse público, consoante prescreve o 

inciso IX do mesmo artigo 37 da CF/88. Com efeito, não basta o caráter 

precário ou temporário do contrato, impondo-se, para a sua validade, nos 

moldes do art. 37, IX, o “excepcional interesse público” da contratação e a 

sua previsão legal específica (“lei estabelecerá os casos”). Obedecendo a 

tal ditame, a matéria foi disciplinada no âmbito do Município de Chapada 

dos Guimarães, através do respectivo Estatuto dos Servidores Públicos 

[art. 245, §1º, da Lei nº. 581/91], que autoriza a contratação temporária 

para atendimento de excepcional interesse público pelo prazo máximo de 

24 [vinte e quatro] meses. Outrossim, na esfera Estadual, a Lei 

Complementar n.º 04 define o que vem a ser necessidade temporária de 

excepcional interesse público e os prazos máximos de sua contratação, in 

verbis: Art. 264 Consideram-se como de necessidade temporária de 

excepcional interesse público as contratações que visem a: I - combater 

surtos epidêmicos; II - fazer recenseamento; III - atender a situações de 

calamidade pública; IV - substituir professor ou admitir professor visitante, 

inclusive estrangeiro, conforme lei específica do magistério; V - permitir a 

execução de serviço, por profissional de notória especialização, inclusive 

estrangeiro, nas áreas de pesquisas científica e tecnológica; VI - atender 

a outras situações de urgência que vieram a ser definidas em lei. § 1° As 

contratações de que trata este artigo terão dotação específica e não 

poderão ultrapassar o prazo de 06 (seis) meses, exceto nas hipóteses 

dos incisos II e IV, cujo prazo máximo será de 12 (doze) meses, e inciso 

V, cujo prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) meses, prazos estes 

que serão improrrogáveis. § 2° O recrutamento será feito mediante 

processos seletivos simplificados, sujeito a ampla divulgação em jornal de 

grande circulação, e observará os critérios definidos em regulamento, 

exceto na hipótese prevista nos incisos III e IV deste artigo, quando se 

tratar de situação emergencial. Sobre o que caracteriza uma contratação 

temporária válida, a Suprema Corte, no julgamento do RE 658.026, de 

relatoria do Ministro Dias Toffili, submetido à sistemática da repercussão 

geral (Tema 612), ratificando o entendimento predominante, assentou a 

tese no sentido de que “para que se considere válida a contratação 

temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em 

lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja 

temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de 

contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os 

serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o 

espectro das contingências normais da Administração”. No caso em 

destaque, verifica-se que o requerente foi contratado, sem concurso 

público, pelo município para desempenhar a função temporária de agente 

de segurança, cujas sucessivas prorrogações dos contratos perduraram 

pelo período de 2008 a 2014, com recebimento de remuneração, quando, 

então, alcançou o respectivo termo com a dispensa unilateral. Do exame 

dos aludidos documentos, fica nítida a descaracterização do contrato de 

trabalho temporário, seja em virtude da inobservância à regra do concurso 

público, seja em razão da extrapolação da suposta excepcionalidade do 

interesse público, consoante apura-se da legislação municipal, como 

também em decorrência das sucessivas renovações dos contratos por 

mais de 7 anos, de modo que deve ser aplicada a regra constante do §2º 

do artigo 37 da Constituição Federal, que dispõe: “Art. 37. (...) II – a 

investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 

natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 

livre nomeação e exoneração; (...) §2º – A não observância do disposto 

nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade 

responsável, nos termos da lei.” Em assim sendo, quando uma 

determinada contratação temporária se perpetua no tempo, ultrapassando 

o prazo máximo permitido na lei, dando origem a vários outros contratos 

com igual prazo, desvirtua-se em sua finalidade, tornando-os nulos de 

pleno direito. Desta forma, tendo em vista que contratos nulos não 

produzem efeitos, o autor só faz jus a remuneração pelo trabalho 

prestado e também ao FGTS, sob pena de enriquecimento sem causa do 

ente público, tendo por base o art. 19-A, da Lei nº. 8.036/1990, garantia 

essa que está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal, que reconheceu a repercussão geral sobre o tema nos seguintes 

termos: “ADMINISTRATIVO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. 

CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ART. 19-A DA LEI 

8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO 

GERAL.” (RE 596478 RG, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, julgado em 

10/09/2009, DJe-186 DIVULG 01-10-2009 PUBLIC 02-10-2009 EMENT 

VOL-02376-04 PP-00764 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 86-91) A 

recente jurisprudência do Egrégio TJMT segue a mesma linha de 

entendimento, conforme se segue: “RECURSO DE APELAÇÃO – 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – MÉRITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

– DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO 

EXIGIDO PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DO 

CONTRATO – DIREITO AO FGTS – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – 

MODULAÇÃO DOS EFEITOS ARE 709212/DF – DEMAIS DIREITOS SOCIAIS 

INDEVIDOS – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – RE 765.320/MG – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 20, §4º DO CPC – 

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ – CUSTAS E 

DESPESAS PROCESSUAIS – CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA – ISENÇÃO – LEI N. 7.603/2001 – RECURSO PROVIDO EM 

PARTE. Em consonância com o recente entendimento do Supremo Tribunal 

Federal, demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho 

temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente 

e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, 

devido o direito à percepção dos salários referentes ao período 

trabalhado, que no caso já foram quitados, e ao recebimento do FGTS pelo 

tempo trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº. 8.036/90 (RE 

765.320/MG). (...) (Ap 156986/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” Diante do exposto, 

resta clara a nulidade dos contratos formalizados entre as partes, 

restando devido, portanto, o recolhimento do FGTS pela parte reclamada. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos, para CONDENAR o reclamado a 

pagar ao reclamante, o correspondente à parte do empregador a título de 

FGTS, qual seja 8% sobre a remuneração bruta, em relação aos períodos 

devidamente trabalhados, acrescidos de juros moratórios calculados com 

base no índice oficial da caderneta de poupança, a partir da citação, nos 

termos do artigo 240 do CPC e a correção monetária contados desde a 

data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, aplicável o Índice de 

Preços ao Consumidor (IPCA-E), observado o limite de alçada de 60 

(sessenta) salários mínimos; Defiro o benefício da assistência judiciária ao 

autor; Deixo de condenar a Reclamada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 25 de setembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000774-31.2018.8.11.0024. REQUERENTE: MIRACY TELES DE AMORIM 

FRANCA - ME, MIRACY TELES DE AMORIM FRANCA REQUERIDO: 

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos, etc. Dispenso o 

relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, 

parágrafo único, e artigo 27 da Lei 12.153/2009. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Trata-se de ação de 

monitória proposta Miracy Teles de Amorim França – ME (Supermercado 

Suprilar) em face de Município de Chapada dos Guimarães objetivando a 

quitação do débito de R$ 2.387,89 (dois mil trezentos e oitenta e sete reais 
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e oitenta e nove centavos) instrumentalizado pela da nota fiscal – NF 

000.000.311. Aduz o proponente que foi vencedor do processo licitatório 

concedendo-lhe o direito de fornecer bens e mercadorias ao Hospital 

Santo Antônio, conforme contrato e Pregão n° 001/2013. A Prefeitura 

alega que os documentos juntados não são suficientes a comprovar a 

entrega dos produtos e ainda a veracidade das informações 

apresentadas. Pois bem, em que pese as alegações da parte ré, verifico 

que não apresentou provas capaz de modificar os direitos do autor, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC, visto que ele apresentou provas 

satisfatórias (contrato de fornecimento de produtos, nota fiscal e nota de 

emprenho) que comprovam todas as suas alegações. Independentemente 

da regularidade ou não do negócio entabulado entre as partes, observo 

que a presente ação deve fundar-se exclusivamente nas notas de 

empenho que constam dos autos. São documentos emitidos pelo devedor 

e reconhecidamente assinados por seu representante legal à época, 

sendo, portanto, hábeis a embasar o feito monitório. Não se deve punir a 

empresa que prestou serviços ao município pelos erros de procedimento 

do ente público, que deveria ter adotado os meios legais para contratação 

e liquidação de despesas. É imperioso salientar que em contraposição a 

uma nota de empenho emitida por unidade orçamentária, deve ser 

liquidada pela competente nota de pagamento. O Requerido em seus 

embargos limitou-se a alegar a unilateralidade dos documentos juntados 

aos autos, alegando a ausência da nota de pagamento como se tal lhe 

fosse beneficiar. Ora, a emissão da nota de empenho sem a 

correspondente nota de pagamento equivale à contração de uma dívida 

sem o correspondente recibo de quitação. Se o requerido não possui a 

comprovação de pagamento do empenho emitido é porque ocorreu uma de 

duas hipóteses: ou não pagou ou pagou mal. Nos dois casos deve 

responder por sua falta Era ônus da requerida, portanto, comprovar de 

forma extreme de dúvida a quitação total dos valores constante no 

contrato de fornecimento de produtos que embasa a presente demanda, 

pois ao analisar sua defesa, a mesma impugna genericamente os pedidos 

da inicial sem trazer à baila qualquer comprovante de adimplemento dos 

contratos com a requerente. Assim, é inegável a validade das notas de 

empenho juntadas aos autos para embasar o feito monitório, de forma a 

constituir título executivo contra o requerido. Por fim, quanto aos encargos 

moratórios incidentes no cálculo para atualização do valor devido, melhor 

sorte não assiste ao autor. Conforme entendimento recente do Supremo 

Tribunal Federal, os juros de mora serão calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, e a correção monetária deverá ser calculada com base no 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), in verbis: "No 

julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, o Plenário do Supremo Tribunal 

Federal julgou inconstitucional a fixação dos juros moratórios com base na 

TR apenas quanto aos débitos estatais de natureza tributária. (...) 

Destarte, a decisão do Supremo Tribunal Federal foi clara no sentido de 

que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 

11.960/09, não foi declarado inconstitucional por completo. 

Especificamente quanto ao regime dos juros moratórios incidentes sobre 

as condenações impostas à Fazenda Pública, a orientação firmada pela 

Corte foi a seguinte: Quanto aos juros moratórios incidentes sobre 

condenações oriundas de relação jurídico-tributária, devem ser aplicados 

os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu 

crédito tributário; Quanto aos juros moratórios incidentes sobre 

condenações oriundas de relação jurídica não tributária, devem ser 

observados os critérios fixados pela legislação infraconstitucional, 

notadamente os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com a redação dada pela Lei nº 11.960/09." (RE 870947 RG, Relator 

Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 16.4.2015, DJE de 

27.4.2015) DISPOSITIVO Assim, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

Ação Monitória, constituindo em título executivo judicial para CONDENAR o 

promovido ao pagamento de R$ 2.387,89 (três mil oitocentos e vinte e 

cinco reais e oitenta e nove centavos), com juros legais de mora (simples) 

de 1% ao mês, com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança desde a citação e correção monetária 

pelo IPCA, desde o vencimento da nota fiscal. Cite-se o reclamante a 

apresentar o cálculo corrigido, após cite-se a reclamada para em 03 (três) 

dias quitar o débito corrigido monetariamente, ou oferecer bens à penhora. 

Garantido o juízo poderá a executada oferecer embargos, observando-se 

o disposto no art. 53, §2.º da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz 

de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 26 de setembro de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000769-09.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DIAS SAMPAIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA MIKAELLI GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000769-09.2018.8.11.0024. REQUERENTE: REGINA DIAS SAMPAIO 

REQUERIDO: AMANDA MIKAELLI GOMES DA SILVA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório pelo art. 38 da lei n. 9.099/95. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Considerando que a parte Reclamada não compareceu à 

audiência de tentativa de conciliação, tampouco contestou o pedido inicial, 

decreto sua revelia nos termos do art. 20 da lei n. 9.099 e reputo 

verdadeiros a versão e os documentos apresentados pela parte Autora, 

uma vez que não ressai dos autos qualquer elemento em sentido 

contrário. Quanto ao dano moral é sabido que, via de regra, descabe a 

indenização em direta consequência do inadimplemento contratual, salvo, 

porém, quando, para além dos efeitos estritamente civis/obrigacionais, a 

quebra do pacto expõe a pessoa do contratante à situação humilhação e 

depreciação de atributos morais e pessoais diante dos demais cidadãos. 

Conforme consta dos autos a requerente vendeu a motocicleta a 

requerida, fazendo-se prova de tal negócio a nota promissória anexada ao 

id 14759787, sendo prova suficiente da ocorrência da transferência de 

titularidade do bem, que se opera pela tradição. Sabe-se que a 

responsabilidade pela transferência do veículo é do comprador que, como 

novo proprietário, tem o dever legal de diligenciar junto ao órgão de 

trânsito competente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias para adotar as 

providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado 

de Registro de Veículo em seu nome, consoante dispõe o §1º do art. 123 

do CTB. O fato das multas de trânsito e os pontos decorrentes das 

infrações cometidas pela requerida, atual proprietária do veículo, que não 

providenciou a transferência do registro para o seu nome, estar sendo 

anotada no prontuário da requerente, antiga proprietária, que inclusive 

corre o risco de suspensão do seu direito de dirigir injustamente, por 

acúmulos de pontos, fatos que causam transtornos, angustia e 

aborrecimentos suficientes para gerar direito a indenização por dano 

moral. Não há critérios legais para a fixação da indenização, razão pela 

qual, com esteio na doutrina, considero vários fatores, que se expressam 

em cláusulas abertas, tais como a reprovabilidade do fato, a intensidade, a 

duração do sofrimento e a capacidade econômica de ambas as partes, 

todas pautadas pelo princípio da razoabilidade. Logo, atenta aos 

parâmetros traçados pela doutrina e pela jurisprudência para a fixação do 

quantum devido a título de compensação pelo dano moral, fixo a 

indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais). 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme 

súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

do evento danoso – 20/05/2018. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 26 de setembro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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MANOEL DIVINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000647-93.2018.8.11.0024. REQUERENTE: MANOEL DIVINO DA SILVA 

REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência. GRATUIDADE A parte solicitou a 

gratuidade da justiça, anexando apenas a declaração de hipossuficiência 

desacompanhada do comprovante de rendimento. Sobre o tema o Tribunal 

de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 

Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

autor não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, indefiro o 

pedido. Inexistindo preliminar, passo a análise de MÉRITO. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos 

morais que MANOEL DIVIDO DA SILVA promove em desfavor de 

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS 

S/A, em que o autor desconhece a restrição em seu nome por uma 

suposta dívida contraída junto à requerida, no valor de R$ 1.533,63 (um mil 

quinhentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos), 

disponibilizado em 17/10/2014. Na audiência de conciliação, que teve lugar 

no dia 16/08/2018, compareceu somente o autor (ID 14787745). Ausente a 

parte requerida, apesar de devidamente citada/intimada (ID 14977663). Por 

tal razão, mostra-se aplicável o disposto no art. 20 da Lei 9.099/95, a 

inferir que o requerido não pretende oferecer defesa, sobrevindo-lhe, 

destarte, os efeitos da revelia. Reputam-se, portanto, verdadeiros os fatos 

narrados na exordial, sendo certo que nada há nos autos que possa elidir 

a confissão ficta. A contestação é a peça de defesa onde o réu deve 

concentrar todos os seus argumentos e alegações, respondendo a todas 

as questões colocadas pelo autor na petição inicial. Incumbe então ao 

requerente comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Foi acostado 

extrato do SPC emitido em caráter público pela entidade responsável, 

alegando o autor que desconhece a dívida, caberia ao réu trazer prova da 

existência de relação contratual. O documento deveria ter acompanhado a 

contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte 

autora tenha contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, 

os fatos e documentos da exordial. Emerge, pois, sem respaldo a inserção 

do nome do requerente no serviço de proteção ao crédito. Como resultado 

do acima exposto, inquestionável o dano moral sofrido pelo autor que, 

certamente, não se limitou a um mero desconforto. Assim, tenho que a 

reclamada encaminhou indevidamente os dados pessoais do proponente 

junto ao órgão de restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter 

praticado ato ilícito, deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, 

a de indenizar a vítima pelos danos morais experimentados de forma 

injusta. Devemos levar em conta ainda, que a indenização por dano moral 

tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a parte 

inocente pelos danos causados pela desídia e inércia da parte ofensora. 

Os critérios para a estipulação do quantum indenizatório devem tomar por 

base, de forma não emocional, isenta e criteriosa as circunstâncias do 

fato, o grau da culpa, a duração do sofrimento, as partes psicológicas 

atingidas, as condições do ofensor e do ofendido e a dimensão da ofensa. 

Por fim, O histórico financeiro do requerente, no caso específico, não 

afasta a ilicitude da negativação se o outro registros foi lançado após a 

inclusão realizada pela requerida. Essa circunstância não recomenda a 

aplicação da Súmula 385 do e. STJ Assim, sopesando os fatos ocorridos 

e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados 

pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação 

da reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, declaro a revelida da reclamada, com 

fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) (17/10/2014) . 

RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$ 1.533,63 (um mil 

quinhentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos), 

disponibilizado em 17/10/2014; DETERMINO a exclusão definitiva do nome 

do Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente 

a este débito; Outrossim, INDEFIRO o pedido de gratuidade do promovente. 

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 26 de setembro de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000600-22.2018.8.11.0024. REQUERENTE: SIMONE ALVES DO 

NASCIMENTO OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. GRATUIDADE A 

parte solicitou a gratuidade da justiça, porém não acosta comprovante de 

sua condição financeira. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 
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FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. Passo ao exame do MÉRITO. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos 

materiais e morais promovida em face de ENERGISA S.A. Em síntese, 

aduziu a proponente que sofreu constrangimento ao tentar efetuar 

compras no comércio local, informa que foi inserido em seu cadastro uma 

dívida no valor de R$ 503,38, inserida em 06/04/2016. Contudo, esclareceu 

que não reconhece o débito apontado, visto que está adimplente com o 

requerido, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto 

ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida 

inadimplida e acostou aos autos documentos que comprovam a 

contratação . 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 àquela 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. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente a relação contratual, a parte pediu a ligação 

da unidade consumidora e utilizou os serviços da reclamada, por fim, 

verifico que o cadastro contém dados confidenciais que somente 

poderiam ser fornecidos pela reclamante. Documentos da defesa: - 

Histórico de consumo; - cadastro pessoal; Insta salientar, resta 

comprovado nos autos que a autora é titular da unidade consumidora nº 

2177814-7, onde se originaram os débitos. Desta forma, restando 

comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua 

inadimplência, não há que se falar em negativação indevida. Quanto aos 

pedidos do requerido relativos a litigância de má-fé, dano processual e 

condenação em honorários advocatícios, não vislumbro a possibilidade de 

deferi-los, visto que a autora em suas razões não afirmou que nunca 

contratou com o requerido e sim que não reconhece os débitos inseridos 

nos órgãos de proteção ao crédito, conforme se vê do trecho destacado 

abaixo: “Ocorre Exa. Que a Autora não firmou nenhum contrato referente 

a este débito, nem tão pouco contratou o mesmo, junto à Ré, ou seja, que 

gerasse o presente débito, contudo convém ressaltar que o único vínculo 

que a Reclamante possui junto a requerida se encontram quitado tanto é 

que a energia que a mesma possui em sua residência está funcionando 

corretamente sem aviso de cortes, portanto a Autora não reconhece a 

dívida apontada pela Reclamada que até então era desconhecida da 

mesma”. (com grifos no original) Sendo assim, o simples fato da autora 

deduzir pretensão em juízo, ainda que seu pedido não tenha sido acolhido, 

não a qualifica como litigante de má-fé, mormente porque não houve 

alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO A Reclamada pretende o reconhecimento da exigibilidade 

dos débitos inseridos no SPC, diante da comprovação do consumo e em 

face de inadimplência da Reclamante. Merece guarida o pedido 

contraposto apresentado pela Reclamada, no entanto, o valor a ser 

cobrado neste caso é o mesmo que a autora alegava ser indevido, isto é, 

R$ 503,38. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da 

pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Por outro lado, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido contraposto para declarar exigivel o 

débito inserido no SPC no valor de R$ 503,38 (quinhentos e tres reais e 

trinta e oito centavos), devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC a 

partir do vencimento e juros moratórios de 1% a partir da citação. 

Outrossim, INDEFIRO o pedido de gratuidade da promovente. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga 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. Chapada dos Guimarães, 26 de setembro de 2018. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000474-06.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO SILVA E SOUZA (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO LEITE DA SILVA PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000474-06.2017.8.11.0024. REQUERENTE: JOAO PAULO LEITE DA 

SILVA PINTO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão 

preliminar, passo à análise do MÉRITO. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente solucionado. A 

reclamada realizou o pagamento voluntário e a parte promovente 

concordou com os valores (ID 14861137). Posteriormente a parte autora 

levantou a integralidade do valor depositado pelo requerido através do 

Alvará Eletrônico N° 439054-7/2018, dando por satisfeita a obrigação. 

Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO 

NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO 

SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes 

quanto à quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o 

devedor adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é 

medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de 

Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou 

quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________
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__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 26 de setembro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000473-84.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROBERTO DA SILVA GOMES (EXEQUENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXECUTADO)

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000473-84.2018.8.11.0024. EXEQUENTE: BENEDITO ROBERTO DA SILVA 

GOMES EXECUTADO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão 

preliminar, passo à análise do MÉRITO. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente solucionado. A 

reclamada realizou o depósito judicial do valor do acordo realizado em 

audiência e a parte promovente requereu seu levantamento (ID 15399976). 

Posteriormente a parte autora levantou a integralidade do valor depositado 

pelo requerido através do Alvará Eletrônico N° 438960-3/2018, dando por 

satisfeita a obrigação. Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – 

ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO 

DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) ___________________________________________ 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

CONTRATO DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO 

DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 

924,II do Código de Processo Civil extingue-se a execução quando a 

obrigação for satisfeita. (Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017) No caso, restou demonstrado 

de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os 

valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção 

do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a 

resolução de mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela 

EXTINÇÃO da presente execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 26 de setembro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-55.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

CLAUDIO ROBERTO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000419-55.2017.8.11.0024. REQUERENTE: JANIO ALVES DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. 

Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente solucionado. A reclamada realizou o pagamento 

voluntário e a parte promovente concordou com os valores (ID 14533147). 

Posteriormente a parte autora levantou a integralidade do valor depositado 

pelo requerido através do Alvará Eletrônico N° 438952-2/2018, dando por 

satisfeita a obrigação. Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – 

ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO 

DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) ___________________________________________ 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

CONTRATO DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO 

DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 

924,II do Código de Processo Civil extingue-se a execução quando a 

obrigação for satisfeita. (Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017) No caso, restou demonstrado 

de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os 

valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção 

do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a 

resolução de mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela 

EXTINÇÃO da presente execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 26 de setembro de 

2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000210-86.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

THIAGO DA SILVA FERNANDES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE GONCALVES DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000210-86.2017.8.11.0024. EXEQUENTE: THIAGO DA SILVA 

FERNANDES EXECUTADO: ANDRE GONCALVES DE OLIVEIRA - ME 

Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 
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9.099/1995. Recebo a petição constante do id 14571140 como 

impugnação ao cumprimento de sentença. Diferente do que afirma o 

impugnado tal petição é tempestiva, visto que a publicação do despacho 

que determinou o pagamento da condenação, pelo prazo de 15 dias, foi 

disponibilizada na data de 02/08/18 e a petição de id 14571140 

protocolizada em 06/08/18, não havendo que se falar em incidência da 

multa de 10%. Quanto ao valor da execução, ambos os cálculos 

apresentados estão equivocados, visto que a sentença proferida foi 

expressa no sentido de que o índice utilizado para correção monetária 

seria o INPC/IBGE e não o INCC-DI como quer fazer crer o impugnante, nem 

o IGPM como quer fazer crer o impugnado. Segue abaixo o dispositivo da 

sentença para melhor visualização: Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). Assim, 

com as informações prestadas na sentença, tem-se que o cálculo correto 

deve ser realizado, utilizando-se os seguintes dados: Valor: R$ 2.000,00 

Período da correção monetária: arbitramento (10/02/2018) até 06/09/18; 

Índice a ser aplicado: INPC/IBGE Juros moratórios – 1% ao mês – simples 

Período – 08/12/2013 a 06/09/2018 Valor da execução = R$ 3.235,23 

Deduzindo-se o valor parcialmente depositado (R$ 3.235,23 – R$ 947,03) 

resulta-se na importância final de R$ 2.288,20. Quanto ao pedido de 

parcelamento da dívida, melhor sorte não assiste ao impugnante visto que 

o §7º do artigo 916, CPC, expressamente o proíbe, conforme se segue: “O 

art. 916, caput, do Código de Processo Civil permite que, na execução 

fundada em título extrajudicial, o executado, “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, 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.". (...) §7º O disposto neste 

artigo não se aplica ao cumprimento de sentença.” (sem grifos no original) 

Neste sentido é a recente jurisprudência do E. TJMT, in verbis: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 

916, § 7º, DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O § 7º 

do art. 916 do CPC/2015 se trata de uma inovação trazida pelo novo 

código processual, que proíbe expressamente o parcelamento do valor da 

dívida em execução fundada em título judicial (cumprimento de sentença). 

(DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018) Verifica-se que, 

tanto a intenção da lei, quanto a intenção do legislador são no sentido de 

prestigiar o cumprimento imediato das decisões judiciais. Tanto é assim 

que o devedor, condenado em quantia certa ou fixada em liquidação, 

depois de devidamente intimado, se não efetuar o pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 dias, arcará com multa de 10% (art. 523, §1º, 

do CPC/2015). Portanto, torna-se forçoso concluir que não se pode 

aplicar, subsidiariamente, a norma constante do art. 916, caput do CPC ao 

cumprimento de sentença, haja vista a incompatibilidade, o que, aliás, vem 

agora expressamente definido no §7º do mesmo dispositivo legal. Assim, 

indefiro tal pedido. DISPOSITIVO Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da presente impugnação ao cumprimento de sentença. 

Após o trânsito em julgado expeça-se alvará de levantamento da quantia 

incontroversa depositada no ID 14571140 em prol do IMPUGNADO – 

THIAGO DA SILVA FERNANDES e, intime-se o IMPUGNANTE – SELKO 

INTERNET – PROVEDOR E SERVIÇOS para que no prazo de 15 (quinze) 

dias providencie o pagamento do saldo remanescente do valor executado 

de R$ 2.288,20 (dois mil duzentos e oitenta e oito reais e vinte centavos), 

sob pena do acréscimo da multa de 10% sobre o valor total da execução. 

ISENTO de custas e honorários na forma do artigo 55 da Lei 9.099/90. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 26 de setembro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-09.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

BENEDITO NIVALDO CALDAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000090-09.2018.8.11.0024. REQUERENTE: BENEDITO NIVALDO CALDAS 

DA SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental 

carreada aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente 

instruído para julgamento. GRATUIDADE Intimado para trazer aos autos 

comprovante da sua situação de hipossuficiência, quedou-se inerte o 

autor, razão pela qual indefiro o pedido. Inexistindo preliminares, passo a 

análise do MÉRITO. Os pedidos do autor são procedentes. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais 

promovida por BENEDITO NIVALDO CALDAS DA SILVA em face de 

CLARO TV – EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICAÇÕES S/A. Em síntese, 

aduziu que contratou os serviços da reclamada para instalação dos 

serviços de TV via satélite e em junho/2016, o Requerente deslocou-se 

até uma lotérica e realizou o pagamento da taxa de instalação e serviço, 

no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais). Alega que mesmo entrando em 

contato com a requerida a mesma não providenciou a instalação do 

serviço solicitado. Informa que ainda teve que efetuar o pagamento dos 

valores de R$ 60,00 em 06/07/2016 e 15/07/2016 também no valor de R$ 

60,00. E mesmo efetuando o pagamento destes valores, o requerido 

jamais compareceu na sua residência para efetuar a instalação do 

aparelho. A reclamada em sede de contestação não nega as informações 

prestadas pelo autor, apenas argumenta que não encontrou o imóvel para 

proceder a instalação e que os fatos por ele narrados dizem respeito a 

mero aborrecimento do cotidiano. Pois bem, considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Neste sentido, 

tratando-se de relação de consumo, em que a reclamada figura como 

fornecedora, responde pelos danos que, nessa qualidade causar, sendo 

objetiva a responsabilidade civil, independentemente da apuração de culpa 

ou dolo no cometimento da lesão, conforme redação do Código de Defesa 

do Consumidor (Lei 8078/90, art. 14): “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.” Assim, na hipótese, os pressupostos para a 

caracterização da responsabilidade são a existência de: a) nexo de 

causalidade – relação de causa e efeito entre a conduta e o dano; b) o 

dano à vítima – repercussão negativa na órbita patrimonial e/ou extra 

patrimonial do ofendido. Ressalta-se que confessa a ré que o serviço não 

foi instalado na residência do autor, contudo alega que a culpa da não 

realização do serviço se deu única e exclusivamente por culpa do autor, 

que não forneceu o endereço corretamente. Ocorre que os fatos 

apresentados pelo autor se deram no ano de 2016 e até o ano de 2018, 

quando do ajuizamento da ação, a requerida ainda não havia 

providenciado a devolução dos valores despendidos. Desse modo, o fato 

modificativo do direito do autor alegado pela requerida foi devidamente 

afastado. Resta, portanto, devidamente comprovado nos autos, o nexo de 

causalidade, em razão da falha do serviço, ensejando a responsabilidade 

da ré, cuja responsabilidade pela má prestação de serviços decorre do 

risco da própria atividade empresarial. Em relação aos danos, são 

classificados em duas espécies: a) dano material – prejuízo que repercute 

no patrimônio do lesado; e b) dano moral – são as turbações de ânimo, os 

desconfortos ou constrangimentos que de forma latente a psique do 

indivíduo, não se qualificando como tal o mero aborrecimento ou dissabor 
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sem maiores consequências ao indivíduo. A reparação dos danos 

materiais abrange aquilo que efetivamente se perdeu (dano emergente) e 

aquilo que razoavelmente se deixou de lucrar (lucro cessante), por efeito 

direto das perdas e danos (artigos 402 e 403 do Código Civil vigente). 

Conforme observado nos extratos acostados à exordial, foram pagas, 

indevidamente, pelo autor, os valores de R$ 120,00; R$ 60,00 e R$ 60,00 

(id 12261781), os quais devem ser ressarcidos ao autor de forma simples. 

No tocante aos danos morais, razão assiste ao autor. Embora a simples 

cobrança indevida não configure danos presumidos a personalidade do 

autor, é incontroverso que a empresa ré, negou-se durante meses em 

realizar a devolução dos valores pagos pelo autor por serviço não 

disponibilizado. Outrossim, a própria ré informa que não conseguiu 

localizar o endereço do autor, mas após diversas tentativas frustradas, 

não cogitou a hipótese de devolver os valores pagos. Apenas não 

procedeu a instalação, encerrando o assunto. Nesse sentido, mutatis 

mutandis, é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEVISÃO POR ASSINATURA - 

SERVIÇO CONTRATADO E NÃO INSTALADO - TAXA DE INSTALAÇÃO 

PAGA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - 

RESTITUIÇÃO DEVIDA - TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - 

INFRUTÍFERAS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO.1. Configura falha ensejadora do dever de indenizar a não 

instalação do serviço contratado pelo consumidor aliada à inércia da 

prestadora de serviço em solucionar o problema administrativamente. 2. É 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa. (...) (VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado 

em 03/04/2018, Publicado no DJE 04/04/2018) Assim, por ter o autor 

demonstrado fatos que superaram a mera cobrança indevida, ao 

contrário, causaram-lhe reiterados transtornos, é necessário reconhecer 

a existência de danos ao seu patrimônio personalíssimo. 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 a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição econômica e profissional do lesado, a intensidade de 

seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 3.000,00 (três 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. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada 

a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título 

de indenização por danos morais que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir do evento danoso (17/06/2016) - (Súmula 54 STJ). CONDENAR a 

parte a restituir o valor total de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) 

cobrado a título de instalação e assinatura, corrigidos monetariamente pelo 

índice oficial - INPC/IBGE, a partir de cada desembolso e juros simples no 

importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Outrossim, 

INDEFIRO o pedido de gratuidade do promovente. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 27 de setembro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010095-39.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO (ADVOGADO(A))

LIDIA MARIA RIBEIRO CERUTTI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

AGÊNCIA CAMPO VERDE 3037 - BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010095-39.2016.8.11.0024. EXEQUENTE: LIDIA MARIA RIBEIRO CERUTTI 

EXECUTADO: AGÊNCIA CAMPO VERDE 3037 - BANCO DO BRASIL SA 

Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. 

Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente solucionado. A reclamada realizou o pagamento 

voluntário e a parte promovente concordou com os valores (ID 14857673). 

Posteriormente a parte autora levantou a integralidade do valor depositado 

pelo requerido através do Alvará Eletrônico N° 438584-5/2018, dando por 

satisfeita a obrigação. Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – 

ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO 

DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) ___________________________________________ 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

CONTRATO DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO 

DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 

924,II do Código de Processo Civil extingue-se a execução quando a 

obrigação for satisfeita. (Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017) No caso, restou demonstrado 

de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os 

valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção 

do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a 

resolução de mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela 

EXTINÇÃO da presente execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 27 de setembro de 

2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-29.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI MELO MOREIRA (ADVOGADO(A))

MARIA DA CONCEICAO MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000024-29.2018.8.11.0024. REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO 

MOREIRA DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 
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CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão 

preliminar, passo à análise do MÉRITO. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente solucionado. A 

reclamada realizou o pagamento voluntário e a parte promovente 

concordou com os valores (ID 14500352). Posteriormente a parte autora 

levantou a integralidade do valor depositado pelo requerido através do 

Alvará Eletrônico N° 438391-5/2018, dando por satisfeita a obrigação. 

Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO 

NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO 

SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes 

quanto à quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o 

devedor adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é 

medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de 

Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou 

quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 27 de setembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000468-62.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS (EXEQUENTE)

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000468-62.2018.8.11.0024. EXEQUENTE: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA CAMPOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009 dispensa-se o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, porém não acosta 

comprovante de que não possui condições de arcar com as custas do 

processo sem prejuízo do seu sustento. Sobre o tema o Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 

Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

parte autora não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. MÉRITO Cuida-se de ação de execução de título 

extrajudicial fundada em honorários advocatícios devido pela atuação na 

Comarca de Chapada dos Guimarães. Sobre o tema a Turma Recursal do 

Estado de Mato Grosso firmou entendimento: RECURSO DE APELAÇÃO – 

EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – FEITO NÃO EMBARGADO – 

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE NO CASO 

DE PAGAMENTO POR MEIO DE RPV – RECURSO DESPROVIDO. A 

jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que nas execuções contra 

a Fazenda Pública ajuizadas após a vigência da Medida Provisória nº. 

2.180-35/2001, que deu nova redação ao art. 1º-D da Lei nº. 9.494/97, e 

desde que não embargadas, os honorários advocatícios serão devidos 

quando se tratar de débitos de pequeno valor (AgRg no REsp 

1572722/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016). (Ap 163884/2016, 

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/10/2017, 

Publicado no DJE 15/02/2018) A parte autora postula o recebimento do 

valor R$ 7.275,25 (sete mil duzentos e setenta e cinco reais e vinte e 

cinco centavos). O Estado devidamente citado não apresentou embargos 

a execução. Pois bem. É cediço que não havendo ou sendo insuficiente a 

Defensoria Pública local, ao juiz é conferido o poder-dever de nomear um 

defensor dativo ao hipossuficiente ou revel. Essa nomeação do advogado 

dativo permite a realização dos atos processuais, assegurando ao 

acusado o cumprimento dos princípios constitucionais do contraditório e 

da ampla defesa. Sendo assim, tendo sido comprovada a atuação da 

exequente, como defensora dativa, designada através de determinação 

judicial, para o patrocínio de defesa em juízo de pessoa carente, a 

consequência lógica é a existência de direito à remuneração relativamente 

à prestação dos serviços profissionais. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para homologar o cálculo 

constante do requerimento inicial a acompanhar a correspondente 

emissão de Certidão de Crédito. ORDENO a expedição de OFICIO 

REQUISITORIO, conforme determina o Provimento nº 11/2017-CM em nome 

de ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS e encaminhamento 

ao Tribunal de Justiça para satisfação do crédito. Indefiro o pedido de 

gratuidade da justiça. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 27 de setembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000818-50.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE COSTA OCTAVIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

EDUARDO GOMES SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000818-50.2018.8.11.0024. REQUERENTE: EDUARDO HENRIQUE COSTA 

OCTAVIANO REQUERIDO: VIACAO JUINA LTDA - EPP Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de ação proposta por Eduardo Henrique Costa em face de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 392 de 804



Viação Juína Ltda - EPP. Analisando os autos, observa-se que as partes 

transigiram conforme minuta de acordo (ID 15392768) e ficou determinado 

que os pagamentos das parcelas do acordo serão depositados na conta 

informada pelo autor. Portanto, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos, homologo por sentença o acordo supra, bem como a desistência 

do prazo recursal e, consequentemente, extingo o processo com 

resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 27 de setembro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-50.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JORACIL SANTOS DE AMORIM (REQUERENTE)

QUELITA DA SILVA FONSECA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000236-50.2018.8.11.0024. REQUERENTE: JORACIL SANTOS DE 

AMORIM REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Trata-se de acordo 

entabulado entre as partes que foi cumprido de forma integral (ID 

15347131). Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil 

que a extinção da execução ocorre quando há satisfação da obrigação. 

No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida, considerando que os valores se encontram devidamente quitados, 

razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o 

exposto, julgo e declaro extinta a presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Arquive-se Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga 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. Chapada dos Guimarães, 27 de setembro de 2018. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-59.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS (ADVOGADO(A))

TARCILIA DE SOUZA (REQUERENTE)

JOSIMAR VITOR PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS MOREIRA TURQUETO (REQUERIDO)

MOSAR FRATARI TAVARES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000464-59.2017.8.11.0024. REQUERENTE: TARCILIA DE SOUZA 

REQUERIDO: ANTONIO CARLOS MOREIRA TURQUETO Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O Juízo ao receber o presente feito 

para a prolação de sentença converteu o julgamento em diligência, 

determinando que a parte autora juntasse documentos indispensáveis ao 

julgamento da causa, qual sejam: comprovante de pagamento dos valores 

oriundos do contrato de compra e venda e a certidão atualizada da 

matricula do imóvel, sob pena de extinção processual (ID 13843938). No 

entanto, a mesma quedou-se inerte, NÃO atendendo ao chamado judicial. 

Intimada por despacho para a emenda da inicial, não o fazendo, pode o 

juiz extinguir o processo sem julgamento do mérito, sendo desnecessária 

a intimação pessoal, nos moldes do artigo 321 do NCPC/2015 c/c Art. 51, 

§1º da lei 9.099/95, abaixo transcrita: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial.” “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: (...) §1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.” Desta forma, 

não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente 

quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, IV do Novo Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, ante a ausência de pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ante a 

autora não promover a diligência que lhe competia. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 27 de 

setembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000480-13.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

IZONILDES PIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT GERMANY (REQUERIDO)

HILTON GIOVANI NEVES (REQUERIDO)

Marcus Vinicius Araujo França (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA SOARES GOMES (REQUERIDO)

ZAIRA DE MELO PEREIRA (REQUERIDO)

REGINA DELIBERAI TREVISAN (REQUERIDO)

ADVAIR ALVES BATISTA (REQUERIDO)

LUIZ RENATO DE BARROS BAMBIRRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000480-13.2017.8.11.0024. REQUERENTE: IZONILDES PIO DA SILVA 

REQUERIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT GERMANY, REGINA 

DELIBERAI TREVISAN, VERA LUCIA SOARES GOMES, HILTON GIOVANI 

NEVES, LUIZ RENATO DE BARROS BAMBIRRA, ADVAIR ALVES BATISTA, 

ZAIRA DE MELO PEREIRA Vistos etc. Cabem embargos de declaração 

quando na sentença houver, obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil. In casu, presentes os requisitos subjetivos 

(cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo 

ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal). Com 

isso, recebo os embargos de declaração. Todavia, no mérito, tenho que 

não assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter 

substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o 

artigo 1.023 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a despeito 

da irresignação tecida pelo Embargante, não se vislumbra a presença de 

nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - 

a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos. Em verdade, o que 

pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação 

sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus 

próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos 

declaratórios Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

OPINO pelo conhecimento dos embargos de declaração, posto que 

tempestivos e no mérito OPINO PELO SEU NÃO PROVIMENTO. Sem custas 

e honorários advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se as partes. Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo 
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para eventual recurso, de acordo com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 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. 

Chapada dos Guimarães, 27 de setembro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000288-80.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (EXEQUENTE)

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA SENTO SE ROSSI (ADVOGADO(A))

SAUIPE S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000288-80.2017.8.11.0024. EXEQUENTE: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA EXECUTADO: SAUIPE S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de pedido de 

impugnação a execução promovido por SAUIPE S/A em desfavor de 

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA, alegando excesso de execução. Com 

razão o impugnante. No cálculo apontado pela impugnada foi inserido juros 

moratórios e a correção monetária a partir da data que houve a 

contratação, isto é, 03/11/2016 em flagrante desrespeito ao comando da 

sentença que expressamente determinou que a incidência da correção 

monetária pelo INPC seria da data do efetivo pagamento (03/12/2016 – id 

6051124) e os juros de mora de 1% ao mês da citação. Segue abaixo o 

dispositivo da sentença para melhor visualização: “Em face de todo o 

exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC, para decretar a rescisão contratual e a nulidade 

parcial das cláusulas que cuidam da retenção, modificando-se o valor da 

multa contratual para 10% (dez por cento) do valor do contrato. Por 

consequência, condeno a ré a restituir a autora de forma simples o valor 

de R$ 5.418,00 (cinco mil quatrocentos e dezoito reais), que deverá ser 

corrigida monetariamente pelo INPC a contar dos efetivos pagamentos, e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.” Portanto, 

estando o depósito realizado pelo impugnante correto, não há que se falar 

em valores pendentes de recebimento. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA da presente impugnação, declarando o excesso 

de execução no valor de R$ 399,02. Tendo em vista que a impugnada já 

levantou os valores depositados no id 13971962, através do Alvará 

Eletrônico n.427572-1/2018, após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos. ISENTO de custas e honorários na forma do artigo 55 da Lei 

9.099/90. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

Juíza Leiga 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. Chapada dos Guimarães, 27 de setembro de 2018. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-05.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON LEMKE DA SILVA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000142-05.2018.8.11.0024. REQUERENTE: NILSON LEMKE DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O 

Juízo ao receber o presente feito para a prolação de sentença converteu 

o julgamento em diligência, determinando que a parte autora juntasse 

documentos indispensáveis ao julgamento da causa, qual sejam: 

demonstrativo da negativação emitido pelo órgão em que consta a 

restrição e comprovante de endereço em seu nome, sob pena de extinção 

processual (ID 13747778). No entanto, o mesmo quedou-se inerte, NÃO 

atendendo ao chamado judicial. Intimada por despacho para anexar 

documentos indispensáveis ao deslinde da causa, não o fazendo, pode o 

juiz extinguir o processo sem julgamento do mérito, sendo desnecessária 

a intimação pessoal, nos moldes do artigo 321 do NCPC/2015 c/c Art. 51, 

§1º da lei 9.099/95, abaixo transcrita: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial.” “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: (...) §1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.” Desta forma, 

não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente 

quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, IV do Novo Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, ante a ausência de 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, ante o autor não promover a diligência que lhe competia. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 27 de 

setembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-05.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RAMOS GRABOWSKI (REQUERENTE)

JANETE DIAS PIZARRO (ADVOGADO(A))

SINOMAR BARBOSA SICUNDINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000336-05.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ROSANGELA RAMOS 

GRABOWSKI, SINOMAR BARBOSA SICUNDINO REQUERIDO: FRANCISCO 

ASSIS CAMARGO Vistos etc. Cabem embargos de declaração quando na 

sentença houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, 

consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil. In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, 

interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou 

impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal). Com isso, 

recebo os embargos de declaração. Todavia, no mérito, tenho que não 

assiste razão aos Embargantes, pois os Embargos Declaratórios têm a 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter 

substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o 

artigo 1.023 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a despeito 

da irresignação tecida pelos Embargantes, não se vislumbra a presença 

de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou 

obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos. Em 

verdade, o que pretendem é a obtenção de nova decisão ou interpretação 

sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus 

próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos 

declaratórios Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

OPINO pelo conhecimento dos embargos de declaração, posto que 

tempestivos e no mérito OPINO PELO SEU NÃO PROVIMENTO. Sem custas 

e honorários advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se as partes. Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 394 de 804



para eventual recurso, de acordo com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 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. 

Chapada dos Guimarães, 27 de setembro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-09.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEZENIL DE ABREU PEDROSO (REQUERENTE)

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

JOAO PAULO MORESCHI (ADVOGADO(A))

RICARDO TURBINO NEVES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000284-09.2018.8.11.0024. REQUERENTE: LEZENIL DE ABREU PEDROSO 

REQUERIDO: MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA Vistos etc. 

Cabem embargos de declaração quando na sentença houver, 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 

48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil. In casu, 

presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, 

legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos 

(tempestividade e regularidade formal). Com isso, recebo os embargos de 

declaração. Todavia, no mérito, tenho que não assiste razão ao 

Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar 

a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou 

aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo 

Civil. No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo 

Embargante, não se vislumbra a presença de nenhum dos pressupostos 

legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao 

acolhimento dos presentes embargos. Em verdade, o que pretende o 

Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre 

questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios 

interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos 

declaratórios Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

OPINO pelo conhecimento dos embargos de declaração, posto que 

tempestivos e no mérito OPINO PELO SEU NÃO PROVIMENTO. Sem custas 

e honorários advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se as partes. Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo 

para eventual recurso, de acordo com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 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. 

Chapada dos Guimarães, 27 de setembro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000803-18.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000803-18.2017.8.11.0024. REQUERENTE: JULIANA DA SILVA 

RODRIGUES REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. Inexistindo 

preliminar, passo a análise de MÉRITO. Trata-se de Ação Anulatória de 

Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais que JULIANA DA SILVA RODRIGUES promove em desfavor de 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO – 

PADRONIZADOS NPL I, em que a autora desconhece a restrição em seu 

nome por uma suposta dívida contraída junto à requerida, no valor de R$ 

781,62, disponibilizado em 27/05/2017. Na audiência de conciliação, que 

teve lugar no dia 16/05/2018, compareceu somente a autora (ID 

13261022). Ausente a parte requerida, apesar de devidamente 

citada/intimada (ID 13370061). Por tal razão, mostra-se aplicável o 

disposto no art. 20 da Lei 9.099/95, a inferir que o requerido não pretende 

oferecer defesa, sobrevindo-lhe, destarte, os efeitos da revelia. 

Reputam-se, portanto, verdadeiros os fatos narrados na exordial, sendo 

certo que nada há nos autos que possa elidir a confissão ficta. A 

contestação é a peça de defesa onde o réu deve concentrar todos os 

seus argumentos e alegações, respondendo a todas as questões 

colocadas pelo autor na petição inicial. Incumbe então a requerente 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Foi acostado extrato do 

SPC emitido em caráter público pela entidade responsável, alegando a 

autora que desconhece a dívida, caberia ao réu trazer prova da existência 

de relação contratual. O documento deveria ter acompanhado a 

contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte 

autora tenha contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, 

os fatos e documentos da exordial. Emerge, pois, sem respaldo a inserção 

do nome da requerente no serviço de proteção ao crédito. Como resultado 

do acima exposto, inquestionável o dano moral sofrido pela autora que, 

certamente, não se limitou a um mero desconforto. Assim, tenho que a 

reclamada encaminhou indevidamente os dados pessoais do proponente 

junto ao órgão de restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter 

praticado ato ilícito, deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, 

a de indenizar a vítima pelos danos morais experimentados de forma 

injusta. Devemos levar em conta ainda, que a indenização por dano moral 

tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a parte 

inocente pelos danos causados pela desídia e inércia da parte ofensora. 

Os critérios para a estipulação do quantum indenizatório devem tomar por 

base, de forma não emocional, isenta e criteriosa as circunstâncias do 

fato, o grau da culpa, a duração do sofrimento, as partes psicológicas 

atingidas, as condições do ofensor e do ofendido e a dimensão da ofensa. 

Por fim, O histórico financeiro da requerente, no caso específico, não 

afasta a ilicitude da negativação se os outros registros foram lançados 

após a inclusão realizada pela requerida. Essa circunstância não 

recomenda a aplicação da Súmula 385 do e. STJ Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, declaro a revelida da 

reclamada, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à 

parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ) (21/05/2017) . RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no 

valor de R$ 781,62, disponibilizado em 27/05/2017; DETERMINO a exclusão 

definitiva do nome do Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em 

relação unicamente a este débito; Outrossim, ante a juntada dos 

documentos comprovadores da hipossuficiência, DEFIRO o pedido de 

gratuidade da promovente. Deixo de condenar a reclamada no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a 

via recursal, aguarde-se manifestação da reclamante, apresentando 

cálculo do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, 

intime-se o Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento). Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 
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Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 26 de 

setembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-91.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

ROQUE PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000393-91.2016.8.11.0024. REQUERENTE: ROQUE PEREIRA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO.DECIDO. A 

execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente solucionado. A reclamada realizou pagamento voluntário e 

houve concordância da parte adversa (ID n ° 14074500). Sobre o tema 

existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

(CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – 

PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à 

quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor 

adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é medida que 

se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou quando o 

executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, 

dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) Considerando que a causídica tem procuração com poderes 

de receber e dar quitação, é medida de rigor determinar a expedição do 

alvará judicial eletrônico para finalização da demanda. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando 

que os valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

com a resolução de mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino 

pela EXTINÇÃO da presente execução de sentença, com fundamento no 

art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. DETERMINO a 

expedição do Alvará Judicial Eletrônico ao promovente. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 27 de 

setembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000663-47.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI (ADVOGADO(A))

LUCAS SCARDELAI AQUINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000663-47.2018.8.11.0024. REQUERENTE: LUCAS SCARDELAI AQUINO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo 

de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Em contestação, a empresa 

Reclamada alegou a incompetência deste Juizado para processamento da 

causa, ao argumento de se tratar de matéria complexa, que dependeria de 

realização de prova pericial. A arguição não comporta acolhimento, uma 

vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95. Logo, dispensável a prova técnica acenada. Com 

relação a segunda preliminar, também entendo que a mesma não deve 

prosperar pois há claramente o valor pedido nos autos em relação à 

declaração da requerida, dos danos materiais, bem como do arbitramento 

do valor do dano moral, sendo que afasto a presente preliminar, 

ULTRAPASSADA a fase de preliminar, passo a análise do MÉRITO. 

Trata-se o presente caso de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais que LUCAS SCARDELAI AQUINO 

promove em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Argumenta o autor que foi surpreendido com a fatura de 

energia elétrica do mês de dezembro/2017 no valor de R$ 841,77, isto é, 

com valor excessivo frente as demais faturas pagas durante a relação 

contratual das partes. Informa que mesmo sem condições de efetuar o 

pagamento da fatura e com receio de ter o serviço suspenso, decidiu 

pedir dinheiro emprestado e quitar a dívida. Discorre que procurou a 

requerida para saber o motivo pelo qual a fatura do mês de dezembro 

estava naquele valor, recebendo como resposta que se referia ao 

consumo efetivo da unidade consumidora, não havendo nenhuma 

ilegalidade. Em sede de contestação, a requerida alegou se tratar o caso 

de “acerto de faturamento” visto que nos meses anteriores o consumo 

mensal foi faturado pela média gerando acúmulo de consumo a ser 

faturado nos meses seguintes Sustenta que a Agência que regula os 

seus serviços, isto é a ANEEL prevê a possibilidade da emissão das 

faturas com base na média de consumo, bem como autoriza o acerto de 

faturamento. Quanto ao dano moral informa que não houve a suspensão 

do serviço, portanto, tal pedido não merece acolhida. Pois bem. Analisando 

o histórico de contas do autor, tem-se os seguintes valores: AGO/17 – R$ 

56,75 SET/17 – R$ 56,62 OUT/17 – R$ 57,60 NOV/17 – R$ 59,06 DEZ/17 – 

R$ 841,77 JAN/18 – R$ 136,91 FEV/18 – R$ 164,06 MAR/18 – R$ 135,90 

ABRIL/18 – R$ 138,58 MAI/18 – R$ 160,98 JUN/18 – R$ 173,27 Malgrado 

tais fatos, a requerida justificou o elevado valor pela necessidade de se 

fazer um acerto nos consumos das contas de outubro e novembro/17. A 

hipótese em comento encontra-se regulada pela Resolução nº 456/2000, 

da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que dispõe: Art. 70. 

Ocorrendo impedimento ao acesso para leitura do medidor, os valores 

faturáveis de consumo de energia elétrica ativa, de energia elétrica e de 

demanda de potência reativas excedentes, serão as respectivas médias 

aritméticas dos 3 (três) últimos faturamentos, e para a demanda, deverá 

ser utilizado o valor da demanda contratada. § 1º Este procedimento 

somente poderá ser aplicado por 3 (três) ciclos consecutivos e completos 

de faturamento, devendo a concessionária comunicar ao consumidor, por 

escrito, a necessidade de o mesmo desimpedir o acesso aos 

equipamentos de medição. § 2º O acerto de faturamento, referente ao 

período em que a leitura não foi efetuada, deverá ser realizado no 

segundo ou no terceiro ciclo consecutivo, conforme o caso, devendo as 

parcelas referentes às demandas ativa e reativa serem objeto de ajuste 

quando o equipamento de medição permitir registro para a sua 

quantificação. § 3º Após o terceiro ciclo consecutivo e enquanto perdurar 

o impedimento, o faturamento deverá ser efetuado com base nos valores 

mínimos faturáveis referidos no art. 48 ou no valor da demanda 

contratada, sem possibilidade de futura compensação quando se verificar 
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diferença positiva entre o valor medido e o faturado. [...] Art. 76. Caso a 

concessionária tenha faturado valores incorretos ou não efetuado 

qualquer faturamento, por motivo de sua responsabilidade, deverá 

observar os seguintes procedimentos: I - faturamento a menor ou 

ausência de faturamento: não poderá efetuar cobrança complementar; II - 

faturamento a maior: providenciar a devolução ao consumidor das 

quantias recebidas indevidamente, correspondentes ao período faturado 

incorretamente, observado o prazo de prescrição de 5 (cinco) anos 

estabelecido no art. 27 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990; e III - a 

devolução deverá ser efetuada em moeda corrente até o primeiro 

faturamento posterior à constatação da cobrança a maior, ou, por opção 

do consumidor, por meio de compensação nas faturas subseqüentes. 

Deve ser observado, ainda, que um dos princípios fundamentais do Código 

de Defesa do Consumidor é o princípio da informação e transparência, 

positivados em seus artigos 4° e 6°, in verbis: Art. 4°. A Política Nacional 

de Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 

necessidades dos consumidores, o respeito a sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (...) IV – educação e 

informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e 

deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo. [...] 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; IV - a proteção contra 

a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou 

desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no 

fornecimento de produtos e serviços; Merece destaque a tradução do 

mencionado princípio da informação feita por Rizzato Nunes: “Dever de 

informar: com efeito, na sistemática implantada pelo CDC, o fornecedor 

está obrigado a prestar todas as informações acerca do produto e do 

serviço, suas características, qualidades, riscos, preços e etc., de 

maneira clara e precisa, não se admitindo falhas ou omissões.” (NUNES, 

Rizzato. Curso de Direito do Consumidor. Saraiva, 2005.p.129) Assim, 

verifica-se a irregularidade frente à norma reguladora emitida pela ANEEL 

e a falta de transparência na cobrança apontada como “acerto de 

faturamento”. Outrossim, o consumidor não pode ser penalizado por 

problemas administrativos da fornecedora, da qual não tenha dado causa, 

uma vez que é responsabilidade da concessionária a realização da leitura, 

a manutenção e a verificação do exato funcionamento dos medidores, não 

podendo passar para o consumidor uma atribuição que é sua, assim, se a 

unidade consumidora não marcava o que realmente era consumido, não 

pode o consumidor arcar, a posteriori, com valor muito além das suas 

posses. Diante da flagrante abusividade, deverá a requerida restituir a 

quantia paga pelo requerente de forma simples e refaturar o mês de 

dezembro/2017 pelo consumo médio. Quanto ao dano moral, razão assiste 

a requerida. Isto porque, a cobrança indevida do serviço de fornecimento 

de energia elétrica, por si só, insere-se no campo do mero aborrecimento. 

Ainda mais no caso vertente, em que a autor não teve o seu nome 

negativado e não houve efetivação do corte. Inexiste, pois, dano moral 

compensável, pois, a mera cobrança de valores a maior, sem a 

demonstração de qualquer repercussão, não enseja dano moral a ser 

compensado. Em que pese os aborrecimentos potencialmente gerados 

pela cobrança indevida, tais incidentes não extrapolando os limites do 

aborrecimento cotidiano. Ademais, não há nos autos qualquer notícia ou 

demonstração de repercussão dos fatos em questão a ensejar reparação. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para condenar a 

requerida a devolver ao autor a importância de R$ 841,77, acrescido de 

correção monetária pelo INPC a partir do pagamento e juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação. Do valor a ser devolvido ao autor, deve ser 

deduzido o montante relativo ao refaturamento do mês de dezembro/2017 

que deverá ser realizado pela média. Deixo de condenar a Reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo de cinco dias a 

apresentação do cálculo do valor devido visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 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. Chapada 

dos Guimarães, 27 de setembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000684-23.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARCELO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000684-23.2018.8.11.0024. REQUERENTE: MARCELO DA SILVA 

OLIVEIRA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, etc. Recebo os embargos, pois preenchidos os pressupostos 

recursais de admissibilidade. Quando da prolação da r. sentença 

embargada, vislumbra-se que foi incluído no polo passivo da demanda 

parte estranha a lide, já que a lide é em face de EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S/A e não CLARO S/A. Logo, a retificação é medida 

de rigor. Quanto a omissão do julgado, a pretensão do embargante não 

merece acolhida, visto que o valor considerado como devido não é aquele 

informado pelo autor em sua petição inicial. O artigo 31 da lei 9.099/95 é 

claro ao afirmar que o pedido formulado em contestação deve ser fundado 

nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia e, a controvérsia 

neste caso, gira em torno do valor de R$ 109,10 inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito. Inclusive o autor afirma em sua petição inicial: Em ato 

continuo o Autor foi checar se aquela informação sobre a aludida 

pendência em seu nome era verdadeira, POIS O MESMO NÃO RECEBEU 

NENHUMA NOTIFICAÇÃO, e de fato constatou que realmente tratava-se de 

uma restrição indevida, e quem havia consignado seu nome junto ao 

Serasa foi a Ré, conforme demonstra extrato em anexo no valor de 

R$109,10 (Cento e nove reais e dez centavos), Data da 

Inclusão:21/05/2018, CONTRATO 141425442, contudo, não reconhece a 

divida em questão, uma vez que sempre cumpriu com suas obrigações 

(sem grifos no original) Portanto, havendo no pedido contraposto valores 

diferentes daquele não reconhecido pelo autor, tal pedido não se mostra 

viável. DISPOSITIVO. Diante do Exposto, nos termos da fundamentação, 

opino pelo conhecimento dos presentes embargos e seu PARCIAL 

ACOLHIMENTO para alterar, no corpo da sentença proferida, o nome de 

CLARO S/A para EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A, ficando o 

corpo da sentença nos seguintes moldes: “Trata-se de ação declaratória 

de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais promovida 

por MARCELO DA SILVA OLIVEIRA em face de EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S/A..” Sem custas e honorários advocatícios, face 

ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes. 

Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para eventual recurso, de acordo 

com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga 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. Chapada dos Guimarães, 28 de setembro de 

2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-11.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON TAVARES PIMENTA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000452-11.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ANDERSON TAVARES 

PIMENTA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Recebo os embargos, pois 

preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade. Todavia, no 

mérito, tenho que não assiste razão a Embargante, pois os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme 

preconiza o artigo 1.023 do novel Código de Processo Civil. No caso dos 

autos, a despeito da irresignação tecida pela Embargante, não vislumbro a 

presença de nenhum dos pressupostos legais- omissão, contradição ou 

obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos. Em 

verdade, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou 

interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo 

aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos 

embargos declaratórios. Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos 

no art. 1.022 do Código de Processo Civil, opino pela REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se as partes. Dessa intimação, 

reiniciar-se-á o prazo para eventual recurso, de acordo com o artigo 50 da 

lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga 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. Chapada dos Guimarães, 28 de setembro de 2018. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010342-20.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE (ADVOGADO(A))

ALBERTO PINHEIRO MONTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010342-20.2016.8.11.0024. EXEQUENTE: CLARO S/A EXECUTADO: 

ALBERTO PINHEIRO MONTEIRO Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO. DECIDO. O 

procedimento dos Juizados Especiais prevê expressamente a extinção do 

processo nos casos em que o devedor não for encontrado ou de 

inexistência de bens penhoráveis (Lei n. 9.099/95, art. 53, § 4º). Instado a 

manifestar-se quanto a busca de bens negativa, o exequente pugnou pela 

extinção do feito (id 15108421). Ante o exposto e considerando a 

ausência de bens penhoráveis, opino pela EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei 9099/95. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 28 de 

setembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010180-30.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

CLARO S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

SOTERIO ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010180-30.2013.8.11.0024. EXEQUENTE: CLARO S/A EXECUTADO: 

SOTERIO ANTONIO DA SILVA Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO. DECIDO. O 

procedimento dos Juizados Especiais prevê expressamente a extinção do 

processo nos casos em que o devedor não for encontrado ou de 

inexistência de bens penhoráveis (Lei n. 9.099/95, art. 53, § 4º). Após o 

bloqueio negativo, instado a manifestar-se, o requerente quedou-se inerte 

(id 15647117). O legislador ao estabelecer no parágrafo 4º, do artigo 53, 

da lei 9099/95, que o processo seria extinto quando não encontrados 

bens do devedor, não facultou ao interprete qualquer mitigação de seu 

mandamento. Não fosse a intenção do legislador a imediata extinção nada 

teria dito a respeito, trazendo assim a aplicação subsidiária do CPC. Ante o 

exposto e considerando a ausência de bens penhoráveis, opino pela 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei 

9099/95. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 30 de setembro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010177-70.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI MELO MOREIRA (ADVOGADO(A))

LUZELENE PEREIRA PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010177-70.2016.8.11.0024. REQUERENTE: LUZELENE PEREIRA PINTO 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, 

passo à análise do MÉRITO. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente solucionado. A reclamada 

realizou o pagamento voluntário e a parte reclamante concordou com os 

valores (ID 14500869). Posteriormente a parte autora levantou a 

integralidade do valor depositado pelo requerido através do Alvará 

Eletrônico N° 436202-0/2018, dando por satisfeita a obrigação. Sobre o 

tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

(CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – 

PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à 

quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor 

adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é medida que 

se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou quando o 

executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, 

dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 
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tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 24 de setembro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 75/2018-DF

 Juíza Diretora: Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Considerando a entrada em vigor do Provimento nº 10/2016/CM, que 

revoga o Provimento nº 001/2013/CM e 017/2013/CM e estabelece o 

serviço de Plantão;

Considerando a designação por tempo determinado da servidora Myrna 

Nayara Queiroz Leite Viana, como assessora de gabinete II do Juízo da 2ª 

Vara;

Considerando o afastamento da servidora Lenair da Silveira, no período de 

27.08.2018 a 24.09.2018;

Considerando o afastamento da servidora Ana Maria Guimarães, no 

período de 20.08.2018 a 21.09.2018;

Considerando o afastamento da servidora Rosimeire Spontam da Silva, no 

período de 03.09.2018 a 05.10.2018;

Considerando o afastamento da servidora Nair Santos Rockembach, no 

período de 10.09.2018 a 01.10.2018;

Considerando o afastamento do servidor Douglas Ferreira Corsini, no 

período de 10.09.2018 a 29.09.2018;

Considerando o afastamento da servidora Rosângela Block Banazeski, no 

período de 08.10.2018 a 11.08.2018;

Considerando o afastamento da servidora Fernanda Stecca Cioni, no 

período de 20/09/2018 a 08/10/2018;

Considerando a permuta de plantão deferida entre os Magistrados Giselda 

R. S. de O. Andrade e Fernando Kendi Ishikawa;

Considerando a permuta realizada entre as servidoras Neuride Antônia 

Nunes e Nair Santos Rockemback;

Considerando a permuta realizada entre as servidoras Lenair da Silveira e 

Maria Aparecida Tibúrcio;

Considerando o afastamento do Magistrado Fernando Kendi Ishikawa, 

conforme expediente nº 0079537-38.2018.811.0000;

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR a escala de plantão dos Juízes, Gestores Judiciários e 

Oficiais de Justiça desta Comarca, referente ao mês de OUTUBRO/2018:

Data Classe Juiz(a) Servidor(a) Oficial de justiça

01.10.18 Segunda-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Ana 

Maria Guimarães Urichelli Gorgete Souza

01.10.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Lenair da Silveira Urichelli Gorgete Souza

02.10.18 Terça-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Lenair da 

Silveira Tiago da S. Gouveia

02.10.18 Terça-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Douglas Ferreira Corsini Tiago da S. Gouveia

03.10.18 Quarta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Douglas 

Ferreira Corsini Cícero de Assis

03.10.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Francieli Mocci Gaiardoni Cícero de Assis

04.10.18 Quinta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Francieli 

Mocci Gaiardoni Manuel Eugênio Martins

04.10.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade Maria 

A. C. Tibúrcio Manuel Eugênio Martins

05.10.18 Sexta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Maria A. C. 

Tibúrcio Luiz Donizetti Rocha

05.10.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Rafael Siman Carvalho Neuride 

Antônia Nunes Luiz Donizetti Rocha

06.10.18 Sábado Rafael Siman Carvalho Neuride Antônia Nunes Tiago da 

S. Gouveia

07.10.18 Domingo Rafael Siman Carvalho Neuride Antônia Nunes Tiago da 

S. Gouveia

08.10.18 Segunda-feira (Até às 12h) Rafael Siman Carvalho Neuride 

Antônia Nunes Urichelli Gorgete Souza

08.10.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Rosimeire S. da Silva Urichelli Gorgete Souza

09.10.18 Terça-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Rosimeire S. 

da Silva Cícero de Assis

09.10.18 Terça-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Fernanda Stecca Cioni Cícero de Assis

10.10.18 Quarta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Fernanda 

Stecca Cioni Manuel Eugênio Martins

10.10.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Lenair 

da Silveira Manuel Eugênio Martins

11.10.18 Quinta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Lenair da 

Silveira Luiz Donizetti Rocha

11.10.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Jean Paulo Leão Rufino Rosimeire 

S. da Silva Luiz Donizetti Rocha

12.10.18 Sexta-feira (Feriado) Jean Paulo Leão Rufino Rosimeire S. da 

Silva Tiago da S. Gouveia

13.10.18 Sábado Jean Paulo Leão Rufino Rosimeire S. da Silva Urichelli 

Gorgete Souza

14.10.18 Domingo Jean Paulo Leão Rufino Rosimeire S. da Silva Urichelli 

Gorgete Souza

15.10.18 Segunda-feira (Até às 12h) Jean Paulo Leão Rufino Rosimeire S. 

da Silva Manuel Eugênio Martins

15.10.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Eriton 

Andrade da Silva Manuel Eugênio Martins

16.10.18 Terça-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Eriton 

Andrade da Silva Luiz Donizetti Rocha

16.10.18 Terça-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Patrícia 

N. C. Dominguez Luiz Donizetti Rocha

17.10.18 Quarta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Patrícia N. C. 

Dominguez Tiago da S. Gouveia

17.10.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Flávia L. 

V. de Aquino Monguini Tiago da S. Gouveia

18.10.18 Quinta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Flávia L. V. 

de Aquino Monguini Cícero de Assis

18.10.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Irene 

Celiane Luque Cícero de Assis

19.10.18 Sexta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Irene Celiane 

Luque Urichelli Gorgete Souza

19.10.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Rosângela B. Banazeski Urichelli Gorgete Souza

20.10.18 Sábado Giselda R. S. de O. Andrade Rosângela B. Banazeski 

Manuel E. Martins

21.10.18 Domingo Giselda R. S. de O. Andrade Rosângela B. Banazeski 

Manuel E. Martins

22.10.18 Segunda-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Rosângela B. Banazeski Luiz Donizetti Rocha

22.10.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Ana 

Maria Guimarães Luiz Donizetti Rocha

23.10.18 Terça-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Ana Maria 

Guimarães Tiago da S. Gouveia

23.10.18 Terça-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa 

Rosângela Block Banazeski Tiago da S. Gouveia

24.10.18 Quarta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Rosângela 

Block Banazeski Cícero de Assis

24.10.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Neuride 

Antônia Nunes Cícero de Assis

25.10.18 Quinta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Neuride 

Antônia Nunes Urichelli Gorgete Souza

25.10.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa 

Rosimeire S. da Silva Urichelli Gorgete Souza

26.10.18 Sexta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Rosimeire S. 

da Silva Manuel Eugênio Martins

26.10.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade Nair 

Santos Rockemback Manuel Eugênio Martins
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27.10.18 Sábado Giselda R. S. de O. Andrade Nair Santos Rockemback 

Cícero de Assis

28.10.18 Domingo Giselda R. S. de O. Andrade Nair Santos Rockemback 

Cícero de Assis

29.10.18 Segunda-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Nair 

Santos Rockemback Luiz Donizetti Rocha

29.10.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Nair Santos Rockemback Luiz Donizetti Rocha

30.10.18 Terça-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Nair Santos 

Rockemback Tiago da S. Gouveia

30.10.18 Terça-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Douglas Ferreira Corsini Tiago da S. Gouveia

31.10.18 Quarta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Douglas 

Ferreira Corsini Urichelli Gorgete Souza

31.10.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Antônia V. da Costa Nunis Urichelli Gorgete Souza

ENDEREÇOS E TELEFONES:

Nome Comarca Vara Telefone

Adalto Quintino da Silva Itaúba Vara Única 6635411285

Rafael Siman Carvalho Marcelândia Vara Única 6635362534

Jean Paulo Leão Rufino Terra Nova do Norte Vara Única 6635411740

Fernando Kendi Ishikawa Nova Canaã do Norte Vara Única 6635511105

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Colíder 2ª Vara 6635411285

Maurício Alexandre Ribeiro Colíder 3ª Vara 6635411285

Nair Santos Rockemback Colíder Cejusc 6692312469

Douglas Ferreira Corsini Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Antônia Vanderléia da Costa Nunis Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Dinoerce Castardo Bocchi Henchen Colíder Diretoria do Fórum 

6692312469

Maria Aparecida Soares Rissi Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Ely Regina Maniezzo Pina Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Francieli Mocci Gaiardoni Colíder 3ª Vara 6692312469

Fernanda Stecca Cioni Colíder 3ª Vara 6692312469

Lenair da Silveira Colíder 3ª Vara 6692312469

Maria Aparecida Cavalcante Tibúrcio Colíder 3ª Vara 6692312469

Eriton Andrade da Silva Colíder 1ª Vara 6692312469

Patrícia Novaes Costa Dominguez Colíder 1ª Vara 6692312469

Flávia Liziana Vacario de Aquino Monguini Colíder 1ª Vara 6692312469

Irene Celiane Luque Colíder 1ª Vara 6692312469

Ana Maria Guimarães Colíder Juizado Especial 6692312469

Rosângela Block Banazeski Colíder 2ª Vara 6692312469

Neuride Antônia Nunes Colíder 2ª Vara 6692312469

Myrna Nayara Queiroz Leite Viana Colíder 2ª Vara 6692312469

Rosimeire Spontam da Silva Colíder 2ª Vara 6692312469

Manuel Eugênio Martins Colíder Diretoria do Fórum 6699765655

Antônio Carlos das Chagas Colíder Diretoria do Fórum 6696375040

Cícero de Assis Colíder Diretoria do Fórum 6699813418

José Roberto Fregato Colíder Diretoria do Fórum 6696471883

Luiz Donizetti Rocha Colíder Diretoria do Fórum 6696897088

Urichelli Gorgete Souza Colíder Diretoria do Fórum 6699226763

Tiago da S. Gouveia Colíder Diretoria do Fórum 66996038993

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

 Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as 

disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Encaminhe-se cópia ao Ministério Público 

Estadual, à Defensoria Pública Estadual, à Subseção da OAB e às 

Autoridades Policiais.

Colíder, 1º de outubro de 2018.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000022-07.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPRESARIOS DE 

TRANSPORTES DO ESTADO DE SANTA CATARINA - TRANSPOCRED 

(EXEQUENTE)

ANDREA SALLES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISQUELI DOS SANTOS DAL SANTO (EXECUTADO)

ROGERIO DAL SANTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000022-07.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPRESARIOS DE 

TRANSPORTES DO ESTADO DE SANTA CATARINA - TRANSPOCRED 

EXECUTADO: FRANCISQUELI DOS SANTOS DAL SANTO, ROGERIO DAL 

SANTO Vistos. Considerando que não houve pedido do benefício da 

justiça gratuita na petição inicial, determinou-se à parte autora o 

recolhimento das custas e taxas judiciais. Entanto, devidamente intimada, a 

parte autora deixou transcorrer o prazo sem se manifestar, conforme 

certidão de decurso de prazo. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 321, parágrafo único, art. 330, inciso IV, e art. 485, 

inciso I, todos do Novo Código de Processo Civil, c.c. o art. 165, inciso III, e 

art. 456, estes da CNGC e art. 1º da Lei Estadual 7.603/01. Após o trânsito 

em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada 

com a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder, 13 de agosto de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000696-82.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDHITE DE AGUIAR VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico, autorizado pela Ordem de Serviço nº 01/2014/1ªVARA (verso), e 

art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, bem como o Capítulo 2, Seção 

17, Item 2.17.4.7 e Capítulo 3, Seção 5, Item 3.5.1 - XVII da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, passo a impulsionar os autos INTIMANDO o(a) Advogado(a) da 

parte autora, de que ocorreu o TRANSITO EM JULGADO da sentença nele 

proferida, sendo que permanecerão na secretaria pelo prazo de 30 (trinta 

dias) após o que, serão encaminhados ao arquivo. Colider/MT, 03 de 

outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000459-19.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

Silvio Luís Tietz (ADVOGADO(A))

HELENA BONETTI SARDELLI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certidão de Tempestividade da Contestação CERTIFICO E DOU FÉ que a 

contestação apresentada nos autos é TEMPESTIVA. O referido é verdade. 

Colider/MT, 03/08/2017 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a) Ante a certidão de tempestividade acima lançada e autorizada 

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 10 (dez) dias, ofereça(m) impugnação a 

contestação apresentada nos autos. COLÍDER, 03 de agosto de 2017 

PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88613 Nr: 1795-46.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIA BARBOSA RAMOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 
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SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Conforme preceitua o artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016 - CGJ, fica 

a parte REQUERIDA devidamente INTIMADA para pagamento das custas 

judiciais, no valor de R$ 413,40, e das taxas judiciárias, no valor de 

R$138,82), perfazendo o total de R$ 552,22, bem como as diligências 

do(s) oficial (ais) de Justiça no valor de R$ 54,00, conforme apontado 

acima, devendo promover o recolhimento e comprovar, perante a Central 

de Arrecadação e Arquivamento do Fórum da Comarca de Colíder, no 

endereço constante do rodapé, no prazo de cinco (5) dias. Os valores 

retro mencionados deverão ser recolhidos em guias geradas pelo site, 

conforme a espécie.

Neste ato, fica a parte devidamente cientificada de que a emissão das 

guias será feita por meio de acesso ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, onde clicando no item Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes, deverá preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Em seguida, 

deverá clicar no item CUSTAS e incluir o valor, clicar no item TAXA e 

incluir o valor. O sistema vai gerar um boleto único. Para o pagamento da 

Diligência do Oficial de Justiça, acessar o site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – DILIGÊNCIA”, clicar no item Emissão de Guia de Diligência, 

preencher os campos, o sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar as guias pagas no 

protocolo geral do Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica a parte advertida de 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.: 88613 Nr: 1795-46.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIA BARBOSA RAMOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Conforme preceitua o artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016 - CGJ, fica 

a parte REQUERIDA devidamente INTIMADA para pagamento das custas 

judiciais, no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), e da taxa judiciária, no valor de R$138,82 (Cento e trinta e oito 

reais e oitenta e dois centavos), perfazendo o total de R$ 552,22, bem 

como as diligências do(s) oficial (ais) de Justiça no valor de R$ 54,00 

(Cinquenta e quatro reais), conforme apontado acima, devendo promover 

o recolhimento e comprovar, perante a Central de Arrecadação e 

Arquivamento do Fórum da Comarca de Colíder, no endereço constante do 

rodapé, no prazo de cinco (5) dias. Os valores retro mencionados 

deverão ser recolhidos em guias geradas pelo site, conforme a espécie.

Neste ato, fica a parte devidamente cientificada de que a emissão das 

guias será feita por meio de acesso ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, onde clicando no item Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes, deverá preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Em seguida, 

deverá clicar no item CUSTAS e incluir o valor, clicar no item TAXA e 

incluir o valor. O sistema vai gerar um boleto único. Para o pagamento da 

Diligência do Oficial de Justiça, acessar o site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – DILIGÊNCIA”, clicar no item Emissão de Guia de Diligência, 

preencher os campos, o sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar as guias pagas no 

protocolo geral do Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica a parte advertida de 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.: 93397 Nr: 1604-64.2015.811.0009

 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): OMINI FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flaida Beatriz Nunes de 

Carvalho - OAB:OAB/MG 96.864

 Conforme preceitua o artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016 - CGJ, fica 

a parte REQUERIDA devidamente INTIMADA para pagamento das custas 

judiciais, no valor de R$ 413,40, e das taxas judiciárias, no valor de 

R$246,63), perfazendo o total de R$ 660,03, bem como as diligências 

do(s) oficial (ais) de Justiça no valor de R$18,00, conforme apontado 

acima, devendo promover o recolhimento e comprovar, perante a Central 

de Arrecadação e Arquivamento do Fórum da Comarca de Colíder, no 

endereço constante do rodapé, no prazo de cinco (5) dias. Os valores 

retro mencionados deverão ser recolhidos em guias geradas pelo site, 

conforme a espécie.

Neste ato, fica a parte devidamente cientificada de que a emissão das 

guias será feita por meio de acesso ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, onde clicando no item Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes, deverá preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Em seguida, 

deverá clicar no item CUSTAS e incluir o valor, clicar no item TAXA e 

incluir o valor. O sistema vai gerar um boleto único. Para o pagamento da 

Diligência do Oficial de Justiça, acessar o site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – DILIGÊNCIA”, clicar no item Emissão de Guia de Diligência, 

preencher os campos, o sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar as guias pagas no 

protocolo geral do Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica a parte advertida de 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001539-81.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADEMIR DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001539-81.2017.8.11.0009. AUTOR(A): ADEMIR 

DA CRUZ RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 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 14h50min. INTIMEM-SE. Às providências. Colíder/MT, data da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 401 de 804



assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001122-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OCELINA TEODORO ROSA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL CLEBER MACHADO DA SILVA (ADVOGADO(A))

WILSON LUIZ ROCHA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO NOMEADO ao representado, para no prazo 

legal, apresentar resposta e dar prosseguimento ao feito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15670 Nr: 3290-82.2001.811.0009

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: MOACIR ANTONIO DAMSCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA MAGOPAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival de Oliveira - OAB:MT 

3548-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE para que efetue, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$ 362,38 (Trezentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 83 verso. Este 

valor deverá ser lançado na guia única, sendo R$ 362,38 (Trezentos e 

sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), para recolhimento de guia 

de custas. 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. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar as guias pagas 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 das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89824 Nr: 2807-95.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE KRASUSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO ANTONIO CASALEGNO, HOSPITAL E 

MATERNIDADE CRISTO REI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dulcineide Aparecida Barbosa - 

OAB:OAB/MT- 17329-O, Ovídio Iltol Araldi - OAB:MT - 7974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094/MT, REGINALDO ALVES - OAB:15.508

 “Vistos, etc. 1) DEFIRO a juntada da carta de preposição apresentada 

pelo requerido. 2) HOMOLOGO a desistência da testemunha Lurdes 

Kruczkiewicz. 3) AGUARDE-SE o retorno da carta precatória de fls. 580 à 

581. 4) Após aportado aos autos, INTIMEM-SE as partes para oferecerem 

alegações finais, no prazo legal, sucessivamente. 5) Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 51228 Nr: 1943-33.2009.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CÉLIA DE JULIO - 

OAB:MT - 13.227-B, ELISANGELA DINARTE SOARES - OAB: MT - 

11.875

 FINALIDADE: Intimação da Advogada da parte autora, Dra. Elisangela 

Dinarte Soares, para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, nada sendo requerido os autos serão arquivados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85518 Nr: 2914-76.2013.811.0009

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAA, VLDS, HGSF, GSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLGDS, ADSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA DINARTE 

SOARES - OAB:11.875

 “Vistos, etc. 1) HOMOLOGO a desistência da testemunha Daiane Lopes 

Rodrigues da Silva. 2) Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os 

honorários do mencionado advogado em 1 URH (unidade real de 

honorário). Nos termos do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, o 

advogada nomeada para o munus público não caberá os privilégios 

processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo consignado os 

termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, para fins de 

conhecimento e advertência a advogada nomeada: “No caso de o 

Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir suas 

obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da destituição. 

§ 2º. Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da ação, a 

remuneração será fixada individualmente, levando em consideração os 

atos processuais praticados, observada a Tabela da OAB/MT. APÓS a 

realização da audiência, EXPEÇA-SE de certidão em favor do Defensor 

Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. 3) Permaneçam os autos 

conclusos para prolação de sentença. 4) Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se”.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51321 Nr: 2048-10.2009.811.0009

 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): JOILSON RAMOS, MARILDA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA às partes RÉ(s) para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no total de R$ 551,16 

a que foram condenados, (50% cada), nos termos da r. sentença. Este 

valor deverá ser lançado na guia única de forma separada, sendo que 

cada réu pagará R$ 206,70 de custas judiciais e R$ 68,88 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 
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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.: 51321 Nr: 2048-10.2009.811.0009

 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): JOILSON RAMOS, MARILDA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 Obs.: Sem Valor da Causa especificado

 Discriminação Valor 50%

Taxa Judiciária (Valor minimo) R$ 137,76 R$ 68,88

 Custas Judiciais (Valor Mínimo) R$ 413,40 R$ 206,70

 À RECOLHER R$ 551,16 R$ 275,58

 Quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos

 obs.: Cada réu pagará R$ 275,58 ou seja R$ 68,88 de Taxa Judiciária

 e R$ 206,70 de Custas Judiciais

 Colider, 02 de outubro de 2018.

 ___________________________

 Maria Aparecida Soares Rissi

 Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 41409 Nr: 2857-05.2006.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS COELHO DE MIRANDA, ERIKSON (ou 

ERICKSON) SOARES DOS SANTOS, SILVÉRIO LUIZ PEDO, que tbém usa 

os nome de: APARECIDO SÉRGIO SANCHES e NELSON SANCHES 

BRANDÃO, JOSE CARDOSO DE ALMEIDA SOBRINHO, NELSON SANCHES 

BRANDÃO,que tbém usa os nomes de: APARECIDO SÉRGIO SANCHES e 

SILVERIO LUIZ PEDO, APARECIDO SANCHES GARCIA, que tbém usa os 

nomes de: NELSON SANCHES BRANDÃO e SILVERIO LUIZ PEDO, BRUNO, 

que utiliza as seguintes identidades: NELSON SANCHES BRANDÃO, 

APARECIDO SERGIO SANCHES e SILVERIO LUIZ PEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 Autos nº. 2857-05.2006.811.0009 – Código nº. 41409

Despacho

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de fl. 651 na forma requerida.

Intime-se. Cumpra-se.

 Colíder/MT, 2 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 107224 Nr: 2682-25.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, LUIZ FERNANDO LOPES - OAB:MT 19.949

 INTIMAÇÃO da defesa para que no prazo legal apresente suas alegações 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 94237 Nr: 2224-76.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELERSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 INTIMAÇÃO da defesa para que no prazo legal apresente suas alegações 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 107257 Nr: 2705-68.2017.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO NARDELI ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 Autos nº. 2705-68.2017.811.0009 – Código nº. 107257

Despacho

Vistos, etc.

1) DESIGNO audiência de justificação para dia 12 de março de 2019, às 

13h30min, conforme requerido pelo Ministério Público à fl. 50.

 3) INTIME-SE o reeducando para comparecer à audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se.

 Colíder/MT, 01 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 113637 Nr: 2642-09.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO, AMILTON 

DIAS BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:MT 11.324

 Autos nº. 2642-09.2018.811.0009 – Código nº. 113637

Despacho.

Vistos, etc.

1. Conforme certidão de fl. 20 DEVOLVA-SE à origem.

2. CANCELA-SE audiência outrora aprazada.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 02 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 103995 Nr: 592-44.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) Não havendo 

demais provas a serem produzidas, e não requerido diligências, DECLARO 

encerrada a fase de instrução. 2) Considerando que as partes já 

apresentaram memoriais finais, MANTENHO os autos conclusos para 

prolação de sentença”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro
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 Cod. Proc.: 107289 Nr: 2719-52.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) HOMOLOGO a 

desistência das testemunhas Gean Victor Ludgero Ramos e Pamela 

Geovana Ludgero Ramos conforme requerido pelas partes. 2) Não 

havendo demais provas a serem produzidas, e não requerido diligências, 

DECLARO encerrada a fase de instrução. 3) Considerando que as partes 

já apresentaram memoriais finais, MANTENHO os autos conclusos para 

prolação de sentença”.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001599-20.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

VALMIR MENDES AMARAL (REQUERENTE)

SILVANA DA FONSECA ROSAS (ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - XIV REGIÃO 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 Processo: 

1001599-20.2018.8.11.0009 Parte Autora: VALMIR MENDES AMARAL 

Parte Ré: CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - XIV REGIÃO MATO 

GROSSO FINALIDADE: INTIMAR (a) da parte ), através do(a) Advogado(a) 

do DEFERIMENTO de LIMINAR no decisão de ID: 15574804, bem como, 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 06 de 

dezembro de 2018 às 14h00min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). 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, 03 de outubro de 2018.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000969-47.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA MARTINEZ GALDAO DE ALBUQUERQUE (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI SOARES DE ARAUJO (RÉU)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - INTIMAÇÃO Considerando o 

disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da portaria 03/2017 deste 

juízo, intimo a parte autora a recolher o valor correspondente à diligência a 

fim de que seja cumprido o mandado, devendo o depósito ser efetuado de 

acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o tópico Emissão de 

Guia de Diligência).

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104027 Nr: 2635-37.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDOVAL TEIXEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, art. 3º do CPP e o 

parágrafo único do artigo 27 da portaria 03/2017, CERTIFICO que foi 

apresentada a peça de interposição do recurso de apelação, razão pela 

qual intimo o recorrente a apresentar as razões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 109263 Nr: 5033-54.2017.811.0046

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministerio Publico do Esdado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANO LIMA DE MACÊDO - 

OAB:221323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104270 Nr: 2749-73.2017.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO ADRIANO BOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIMAR ANTONIO TRENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:RO/3159, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:17408/O

 .... O que se percebe, é que o embargante pretende que seja reapreciada 

a questão e consequentemente proferida nova decisão, o que não se 

permite por meio de embargos de declaração.Assim sendo, por não 

vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios.Publique-se. 

Intimem-se.Comodoro/MT, 2 de outubro de 2018.Marcelo Sousa Melo Bento 

de ResendeJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 124105 Nr: 3772-20.2018.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 (...)Decido.Primeiramente, cumpre salientar que a presente prisão foi 

decretada ante o descumprimento das medidas protetivas com a finalidade 

de garantir a integridade física da vítima, portanto, não está vinculada ao 

processo penal. Assim não há de se falar em relaxamento da presente 

medida em razão de excesso de prazo.(...)Ora, o representado não 

apenas descumpriu as medidas protetivas, mas compareceu em cartório 

com a vítima, ocasião em que a estava coagindo a retirar as citadas, tudo 

conforme certidão acostada às fls. 24.Há fortes indícios de que o 

custodiado obrigou a vítima a comparecer na secretaria desta vara para 

retirar as medidas protetivas, tenho que tal situação por si só justifica a 

manutenção da prisão preventiva vez que tal atitude demonstra desprezo 

pela ordem judicial e também para com a livre manifestação de vontade da 

vítima. (...)HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – DESCUMPRIMENTO 
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DE MEDIDA PROTETIVA – REVOGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA 

DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - GRAVIDADE 

CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE – 

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS EM FAVOR DA 

VÍTIMA – NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ORDEM 

DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.Uma vez 

evidenciado que o agressor reiteradamente descumpre Medidas Protetivas 

de Urgência, impostas em favor da vítima, voltando a agredi-la ou 

ameaça-la, demonstrada está imprescindibilidade de sua custódia cautelar 

para o resguardo da ordem pública e da integridade física e psicológica da 

ofendida, com fundamento nos artigos 312 e 313, III do CPP, e art. 20 da 

Lei n. 11.340/2006. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018)(...).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 101454 Nr: 1605-64.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, art. 3º do CPP e o 

parágrafo único do artigo 27 da portaria 03/2017, CERTIFICO que nos 

autos foi apresentado um recurso de apelação que já se encontra com as 

razões, de forma que impulsiono os autos ao curador especial para que 

apresente as contrarrazões

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32482 Nr: 669-83.2010.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDICEIA APARECIDA BUENO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON BRAGAGNOLO - 

OAB:82720

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito intimando a parte 

exequente para manifestar no feito, no prazo legal, com relação a certidão 

do Oficial de Justiça de fls. 178 requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118634 Nr: 1414-82.2018.811.0046

 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: AGRÍCOLA SPERAFICO LTDA, LEVINO JOSÉ 

SPERAFICO, DILSO SPERAFICO, ITACIR ANTONIO SPERAFICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON NOBORU YABUTA, FABIO HIDEKI 

YABUTA, SERGIO SATOCHI YABUTA, EDUARDO MASSASHI YABUTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - 

OAB:16362, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 122524 Nr: 3167-74.2018.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDADF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a notória ausência de Defensor Público nesta Comarca, 

nomeio como Defensora Dativa a Dr. Taiana Cristina Carvalho Marques, 

para atuar em favor da parte requerida, devendo apresentar contestação 

alegando o que de direito, no prazo de 30 dias.

Em razão da nomeação da defensora dativa, arbitro o valor de 2 URH a 

títulos de honorários. Tal valor deverá ser pago pela Defensoria Pública 

tendo em vista que o ente possui orçamento próprio.

Intime-se pessoalmente a advogada nomeada nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 97346 Nr: 5399-30.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO ROSALEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DENIZ RIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS VENDRUSCULO - 

OAB:2666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte exequente para que indique o 

endereço para expedição do mandado de penhora e avaliação, conforme 

Determinação de Ref: 34.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116431 Nr: 498-48.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DOS SANTOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALESSANDRO DOS SANTOS ALVES, Rg: 

24175625, Filiação: Delfina dos Santos Alves e Olivio Alves, data de 

nascimento: 10/04/1991, brasileiro(a), Telefone (65)9-9968.5962. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso inquérito policial que, no dia 20 de 

agosto de 2016,por volta das 22h30, na residência localizada na Rua 

Alberto Fernandes, n°. 423,bairro Sol Nascente, em Nova Lacerda/MT, 

ALESSANDRO DOS SANTOS ALVES, imbuído de animus necandi, com 

emprego de uma arma de fogo do tipo espingarda, calibre .24, tentou matar 

sua ex-namorada, Lenir Borges, nãoconsumando o delito por 

circunstâncias alheias à sua vontade. Apurou-se que o denunciado e a 

vítima mantiveram relacionamento amoroso por três anos, sendo que, por 

conta de agressões, ela decidiu dele se separar, tendo o denunciado lhe 

dito que “se não aceitasse mais,não ficaria com mais ninguém” [fls. 14/15 

do IP], porém, a vítima relatou não tê-lolevado a sério nesta oportunidade. 

Na data dos fatos o casal já estava separado há mais de dois 

meses,quando ele, portando a arma de fogo acima descrita, dirigiu-se até 

a residência dela e tentou atraí-la para fora da casa com a intenção de 

matá-la, momento em que a vizinha alertou a vítima sobre a atitude 

suspeita do denunciado.Em sequência, o denunciado passou a rondar a 

casa, quando avítima, que já estava do lado de fora, ouviu “o barulho 

como de uma espingardacomo tinha sido acionado o gatilho e ela tinha 

falhado” [fl. 15] e viu, em ato contínuo,seu ex-namorado sair correndo do 

local, abandonando a arma, que estava municiada com um cartucho 

“picotado” [ou seja, a munição, apesar de acionada,não disparou], e 

também uma motocicleta com a chave na ignição e o motor 

funcionando.Constatou-se que o crime foi praticado por motivo fútil, pois 

odenunciado não aceitava o fim do namoro, que ocorrera há mais de dois 

mesesda data dos fatos acima descritos.Ademais, está claro que o 

denunciado nutria sentimento de posse sobre a pessoa da vítima, menos 

prezando sua condição de mulher, procurando ceifar sua vida em nítido 
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contexto de violência doméstica.

Despacho: Vistos.1 – Recebo a denúncia oferecida contra ALESSANDRO 

DOS SANTOS ALVES por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP e por 

existir nos autos a presença dos pressupostos processuais, das 

condições da ação penal e principalmente por ter verificado no feito a 

presença de justa causa, ou seja, a existência da materialidade e os 

indícios de autoria. 2 – Cite-se e intime-se o acusado para, no prazo de 10 

(dez) dias, responder à acusação, por escrito.3 – Decorrido o prazo sem 

manifestação, ou se o acusado, citado, não constituir advogado por não 

possuir condições econômicas, o que deverá ficar consignado no 

cumprimento do mandado, fica desde já nomeada a Defensoria Pública 

para patrocinar sua defesa.4 – Apresentada a resposta, conclusos para 

análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 397, CPP) ou 

designação de audiência de instrução e julgamento.5 – Determino que a 

secretaria junte aos autos as certidões de antecedentes da comarca. 6 – 

Tendo em vista, que o acusado encontra-se em lugar incerto e não sabido, 

DEFIRO a citação por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do artigo 

361, do Código de Processo Penal. 7 – Expeça-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, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 03 de outubro de 2018

João Victor Ladeia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126043 Nr: 4577-70.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIO RODRIGUES FERREIRA, Cpf: 

00833766155, Filiação: Ilda Raimunda Ferreira Cristianismo e José 

Rodrigues Cristianismo, data de nascimento: 01/12/1985, brasileiro(a), 

natural de Mirassol D´oeste-MT, autonomo, Telefone (65) 996126379. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no 

dia 08 de maiode 2017, por volta das 09h20, na BR 174, KM 390, no 

município de Nova Lacerda/MT, termo destaComarca de Comodoro/MT, os 

denunciados GERALDO LADISLAU FERREIRA e FÁBIORODRIGUES 

FERREIRA não guardaram com a devida cautela animal perigoso, conforme 

B.O defls. 07/12.Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia 

dos fatos, asvítimas Valmir Joaquim e José Alves Dangui transitavam pela 

BR 174, com o veículo I/DODGE/RAM2500, oportunidade em que colidiram 

com gado solto na pista, de propriedade/responsabilidade 

dosdenunciados, os quais não observaram o devido dever de cautela com 

os animais.

Despacho: Vistos.Defiro a citação por edital do acusado Fábio Rodrigues 

Ferreira, com prazo de 15 dias, nos termos do artigo 361, do Código de 

Processo Penal. Caso o réu não compareça nos autos, nos termos do art. 

366 do Código de Processo Penal, desde já, declaro suspenso o curso do 

presente feito, bem como de seu prazo prescricional, conforme 

requerimento do Ministério Público.Seja dada baixa do relatório estatístico 

mensal, sem baixa na distribuição.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, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 27 de setembro de 2018

João Victor Ladeia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104332 Nr: 2772-19.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO NUNES FREIRE JORDÃO, ELAINE 

OLIMPIO PEREIRA, ALESSANDRA DA SILVA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADROALDO ALVES GOULART 

- OAB:169025 , CÉLIA MARIA DOS SANTOS - OAB:MT - 5.278-B, 

FABIANA BARBIERI CARNEIRO - OAB:13705

 Certifico que após entrar em contato via telefone com a Delegacia de 

Policia Federal de Cáceres, o servidor Assis Rodrigues Ferreira Junior 

encaminhou o Laudo Definitivo via email, o qual segue em anexo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104332 Nr: 2772-19.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO NUNES FREIRE JORDÃO, ELAINE 

OLIMPIO PEREIRA, ALESSANDRA DA SILVA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADROALDO ALVES GOULART 

- OAB:169025 , CÉLIA MARIA DOS SANTOS - OAB:MT - 5.278-B, 

FABIANA BARBIERI CARNEIRO - OAB:13705

 Vistos.

Tendo por norte evitara possível nulidade do feito, determino a intimação 

das partes para que, no prazo de 02 (dois), se manifestem, caso queiram 

sobre o laudo definitivo carreado aos autos.

Cumpra-se com urgência.

 Comodoro-MT, 01 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40107 Nr: 1124-77.2012.811.0046

 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: TEREZA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O, 

ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a pedido da advogada constituída que o advogado PAULO 

ROGÉRIO DE SOUZA E SILVA retirou o processo em carga rápida em 

08/02/2018 e devolveu em 23/03/2018, ficando 43 (quarenta e três dias) 

com o mesmo e posteriormente fez carga rápida em 26/09/2018, sendo 

que até a data de hoje, 02/10/2018, não devolveu o processo, perfazendo 

assim mais 06 (seis) dias em carga.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 72646 Nr: 176-33.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B, GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA - 

OAB:MT/11043-B

 Vistos.

De proêmio, ante a ausência de Defensor Público, nomeio para o ato o Dr. 
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Otto Marques de Souza, OAB/MT nº 12.404 para defender os interesses 

do requerente, sendo que arbitro 1 (um) URH pelo trabalho realizado, 

devendo ser expedida certidão de cobrança em desfavor do Estado.

Ainda, defiro a juntada de substabelecimento.

Passo a sentenciar o feito de maneira oral, sendo que consigno o 

dispositivo, nos termos da CNGC:

 “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos elencados na 

exordial, nos termos do inc. I do art. 487, CPC.”.

Publicado em audiência.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40107 Nr: 1124-77.2012.811.0046

 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: TEREZA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O, 

ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo encontra-se em carga com o advogado PAULO 

ROGERIO DE SOUZA E SILVA além do prazo legal, assim, fica o mesmo 

intimado a devolver o processo em três dias, nos termos e sob as penas 

do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66971 Nr: 657-30.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX APARECIDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 VISTOS.

Trata-se de ação penal proposta em face de Alex Aparecido Pereira.

À fl.57 foi oferecida a suspensão condicional do processo, mediante as 

condições lá elencadas.

Manifestação do Ministério Público pugnando pela extinção da punibilidade 

ante o cumprimento das condições (fl.78).

Considerando a comprovação nos autos do cumprimento da suspensão 

condicional celebrada e, em consonância com o parecer ministerial, julgo 

por sentença, extinta a punibilidade Alex Aparecido Pereira, nos termos do 

artigo 89, § 5º, da Lei 9.099/95.

Não havendo mais nenhuma pendência, o que deverá ser certificado, faça 

as anotações necessárias e comunicações de estilo, arquivando-se o 

feito com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33032 Nr: 1218-93.2010.811.0046

 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): MARCOS MORENO DE ASSIS, UNIVERSAL 

ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B

 Tendo em vista a nomeação do Dr Clemerson Luiz Martins para defender 

os interesses da ré revel Universal Engenharia Ltda, impulsiono o feito 

para intimá-lo para apresentar contestação, no prazo legal.

 Raquel Gonzalez

TJ/MT 9886

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68348 Nr: 1761-57.2014.811.0046

 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: NORMELIO MARI, MARCIANA PINTO MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ COLET, MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO, 

L.A.R. LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:MT-4816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que não foi publicada a decisão de fl 117, impulsiono o 

feito para intimar a parte autora da decisão, a seguir transcrita: "VISTOS, 

ETC. Indefiro o pedido retro. Intime-se a parte autora, para dar o regular 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

com espeque no art. 485, III, CPC. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado, após concluso. Intima-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 24 de 

agosto de 2018. Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 1385 Nr: 458-96.2000.811.0046

 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: A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS SÃO MATEUS 

LTDA-ME, EDMILSON FERRAZ PIOVEZAN, JOSÉ RUBENS PIOVEZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL BIANCARDINI NETO - 

OAB:1746 B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação de execução fiscal proposta pela União – Fazenda 

Nacional em desfavor de Ind. E Comercio de Cereais São Mateus Ltda-ME, 

Edmilson Ferraz Piovezan e José Rubens Piovezan, todos devidamente 

qualificados.

Ressai nos autos que a exequente foi intimada para que desse o devido 

andamento no feito, sob pena de extinção, por analogia no art. 580 da 

CNGC/MT, porém, apenas requereu o arquivamento do feito sem baixa na 

distribuição.

Fundamento e decido.

É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, 

vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido 

processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico.

Nessa senda, tendo por norte evitar que o processo perdure ad eternum, 

a exequente foi intimada, a fim de dar o devido andamento do feito, 

entretanto apenas requerendo o arquivamento do feito.

 Sendo assim, não há como o judiciário socorrer e substituir a parte inerte, 

sob pena de ferir de morte o cânones do Processo Civil, bem como o 

desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, c/c art. 581 

da CNGC/MT, este por aplicação analógica, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução de mérito.

Expeça-se certidão de crédito, conforme disposto no artigo 583, da 

CNGC/MT.

Às comunicações de praxe.

Sem custas e sem honorários sucumbenciais.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

P.I

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39687 Nr: 701-20.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PEREIRA DOS SANTOS, JULIANA 

ALVES BATISTA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B

 Tendo em vista a nomeação do Dr Clemerson Luiz Martins para defender 

os interesses dos réus, impulsiono o feito para intimá-lo para apresentar 

alegações finais, no prazo legal.

 Raquel Gonzalez

TJ/MT 9886

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68998 Nr: 2279-47.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLISE MARQUES MORAES - PREFEITA 

MUNICIPAL DE COMODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 Pelo exposto, RECEBO a inicial de fls. 06/33, e DETERMINO A CITAÇÃO 

PESSOAL DA RÉ para oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 17, § 9º da Lei n. 8.429/92), sob pena de 

revelia.Intimem-se.Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010014-97.2011.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO CELESTINO VIANA (EXEQUENTE)

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUTH BRUNO ANDRADE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010014-97.2011.8.11.0046. EXEQUENTE: GENESIO CELESTINO VIANA 

EXECUTADO: RUTH BRUNO ANDRADE Vistos etc. Ressai dos autos que o 

Requerente 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. Registre-se. Intime-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, 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: 1000210-20.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO PRODUTOR AGROCENTER LTDA - EPP (REQUERENTE)

RANULFO DE AQUINO NUNES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. DA SILVA AZEVEDO - CONSTRUTORA E TRANSPORTES - EPP 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000210-20.2017.8.11.0046. REQUERENTE: CASA DO PRODUTOR 

AGROCENTER LTDA - EPP REQUERIDO: B. DA SILVA AZEVEDO - 

CONSTRUTORA E TRANSPORTES - EPP Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. No evento n. 

10348503 a parte Promovente foi intimada para comprovar sua situação 

de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do Enunciado 

n. 135 do FONAJE, deixando de assim fazer (evento n. 11013432). 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. O artigo 8º, §1º, II, da Lei que rege os 

Juizados Especiais, 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.” § 1o Somente serão admitidas a propor ação perante 

o Juizado Especial: II - as pessoas enquadradas como 

microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno 

porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. 

(grifei e negritei) Pelo Exposto, DECLARO a Incompetência deste Juízo 

para processar e julgar o feito, nos termos do artigo 8º, §1º, II, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010146-52.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

D R MARIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Cordeiros Advogados (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTELA GONCALVES FARIA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010146-52.2014.8.11.0046. EXEQUENTE: D R MARIA & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: ESTELA GONCALVES FARIA Vistos etc. 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. 12185703. 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, 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, 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: 1000171-23.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Cordeiros Advogados (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICAELA SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000171-23.2017.8.11.0046. REQUERENTE: VALDEIR PEREIRA DOS 

SANTOS - ME REQUERIDO: MICAELA SOARES DA SILVA Vistos, etc. 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 fornecer o endereço atualizado 

da parte reclamada, culminando na frustração do procedimento. Conforme 

certidão de ID nº 14864803, intimado a apresentar o endereço da parte em 
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30 dias, o requerente se manteve inerte, frustrando 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. Registre-se. 

Intime-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, 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: 1000021-08.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON NAIT EVANGELISTA (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000021-08.2018.8.11.0046. REQUERENTE: MAICON NAIT EVANGELISTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. 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. 12775915. 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, 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, 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: 1000021-08.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON NAIT EVANGELISTA (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000021-08.2018.8.11.0046. REQUERENTE: MAICON NAIT EVANGELISTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. 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. 12775915. 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, 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, 26 de setembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000163-46.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados (ADVOGADO(A))

S & C COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000163-46.2017.8.11.0046. REQUERENTE: S & C COMERCIO DE MOVEIS 

E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP REQUERIDO: DANILO RIBEIRO DA 

SILVA Vistos, etc. 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 fornecer o endereço 

atualizado da parte reclamada, culminando na frustração do procedimento. 

Conforme certidão de ID nº 12688637, a requerente devidamente intimada 

em audiência, se manteve inerte. 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. Registre-se. Intime-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, 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: 8010062-46.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados (ADVOGADO(A))

DROGARIA SAO LAZARO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE SILVA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010062-46.2017.8.11.0046. REQUERENTE: DROGARIA SAO LAZARO 

LTDA - ME REQUERIDO: LUCILENE SILVA DE SOUZA Vistos etc. 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. 12158439. 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, 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, 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: 1000268-23.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados (ADVOGADO(A))

GEICIELY CARDOSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000268-23.2017.8.11.0046. REQUERENTE: GEICIELY CARDOSO DE 

SOUZA REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA 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. A parte 

Reclamante pretende a condenação da Reclamada em danos materiais no 

valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), que sustenta ser a 

diferença paga a mais, entre taxas inclusas no consorcio contratado, que 

deveria ter cobrado a quantia de R$ 6.655,00 (seis mil seiscentos e 
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cinquenta e cinco reais) e que foi cobrado aproximadamente R$ 9.400,00 

(nove mil e quatrocentos reais). Pois bem, vislumbro que para melhor 

análise e julgamento nos autos, é necessária a realização de prova 

pericial para o deslinde da lide, averiguar de forma detalhada se houve ou 

não o acréscimo de valores no contrato, além das taxas consideradas 

legais. Sendo necessária uma análise detalhada do contrato pactuado 

juntamente com as parcelas pagas. Nesse sentido já se pronunciou a 

Turma Recursal Única de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO - 

RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA - REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - 

DISCUSSÃO SOBRE ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS - ALEGAÇÃO DE 

QUE A TAXA PACTUADA É SUPERIOR À PRATICADA NO MERCADO - 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL - COMPLEXIDADE 

DA CAUSA RECONHECIDA EX OFFICIO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - 

CPC ART. 267, IV. 1 - O Juizado Especial é incompetente para apreciar 

demanda em que se faz necessária a realização de prova pericial, visto 

que é incompatível com o rito estabelecido na Lei n. 9.099/95. 2 - Processo 

julgado extinto sem resolução do mérito, nos termos do estatuído no art. 

51, II, da Lei nº 9.099/95. 3 - Recurso prejudicado. (RI 217/2013, DR. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 18/06/2013, Publicado no DJE 05/07/2013) RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

- ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - CONTRATO ASSINADO - ASSINATURA SEMELHANTE - 

NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - 

PROVAS PRODUZIDAS NÃO PERMITEM O JULGAMENTO DO MÉRITO - 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo a juntada de contrato 

referente a contrato de compra e venda, estando devidamente assinado, e 

sendo as assinaturas semelhantes, imperiosa a necessidade de 

realização de perícia grafotécnica, a qual não se coaduna com os 

princípios que norteiam os Juizados Especiais. Reformo a sentença que 

julgou improcedente a ação para extinguir o processo com base na 

complexidade da causa, pela necessidade de perícia grafotécnica, posto 

que demonstrada a sua necessidade. (RI 0059028-20.2017.811.0001, DR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

JULGADO EM 07/12/2017. A competência dos Juizados Especiais se 

restringe a análise e julgamento das causas de menor complexidade, 

conforme estabelece o artigo 3º, da Lei n. 9.099/95, devendo ser extinto o 

processo sem julgamento do mérito, quando for inadmissível o seu 

processamento nesta jurisdição. Isto posto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO, com fundamento no art. 3º, 

caput, c/c art. 51, II, sendo ambos da Lei n. 9.099/95. 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, 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: 1000268-23.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados (ADVOGADO(A))

GEICIELY CARDOSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000268-23.2017.8.11.0046. REQUERENTE: GEICIELY CARDOSO DE 

SOUZA REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA 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. A parte 

Reclamante pretende a condenação da Reclamada em danos materiais no 

valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), que sustenta ser a 

diferença paga a mais, entre taxas inclusas no consorcio contratado, que 

deveria ter cobrado a quantia de R$ 6.655,00 (seis mil seiscentos e 

cinquenta e cinco reais) e que foi cobrado aproximadamente R$ 9.400,00 

(nove mil e quatrocentos reais). Pois bem, vislumbro que para melhor 

análise e julgamento nos autos, é necessária a realização de prova 

pericial para o deslinde da lide, averiguar de forma detalhada se houve ou 

não o acréscimo de valores no contrato, além das taxas consideradas 

legais. Sendo necessária uma análise detalhada do contrato pactuado 

juntamente com as parcelas pagas. Nesse sentido já se pronunciou a 

Turma Recursal Única de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO - 

RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA - REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - 

DISCUSSÃO SOBRE ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS - ALEGAÇÃO DE 

QUE A TAXA PACTUADA É SUPERIOR À PRATICADA NO MERCADO - 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL - COMPLEXIDADE 

DA CAUSA RECONHECIDA EX OFFICIO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - 

CPC ART. 267, IV. 1 - O Juizado Especial é incompetente para apreciar 

demanda em que se faz necessária a realização de prova pericial, visto 

que é incompatível com o rito estabelecido na Lei n. 9.099/95. 2 - Processo 

julgado extinto sem resolução do mérito, nos termos do estatuído no art. 

51, II, da Lei nº 9.099/95. 3 - Recurso prejudicado. (RI 217/2013, DR. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 18/06/2013, Publicado no DJE 05/07/2013) RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

- ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - CONTRATO ASSINADO - ASSINATURA SEMELHANTE - 

NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - 

PROVAS PRODUZIDAS NÃO PERMITEM O JULGAMENTO DO MÉRITO - 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo a juntada de contrato 

referente a contrato de compra e venda, estando devidamente assinado, e 

sendo as assinaturas semelhantes, imperiosa a necessidade de 

realização de perícia grafotécnica, a qual não se coaduna com os 

princípios que norteiam os Juizados Especiais. Reformo a sentença que 

julgou improcedente a ação para extinguir o processo com base na 

complexidade da causa, pela necessidade de perícia grafotécnica, posto 

que demonstrada a sua necessidade. (RI 0059028-20.2017.811.0001, DR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

JULGADO EM 07/12/2017. A competência dos Juizados Especiais se 

restringe a análise e julgamento das causas de menor complexidade, 

conforme estabelece o artigo 3º, da Lei n. 9.099/95, devendo ser extinto o 

processo sem julgamento do mérito, quando for inadmissível o seu 

processamento nesta jurisdição. Isto posto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO, com fundamento no art. 3º, 

caput, c/c art. 51, II, sendo ambos da Lei n. 9.099/95. 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, 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: 1000125-34.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados (ADVOGADO(A))

ODAIR ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

MADALENA FERREIRA DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

1000125-34.2017.8.11.0046. REQUERENTE: ODAIR ALMEIDA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA, MADALENA FERREIRA DOS 

SANTOS - ME Vistos etc., É certo que conforme Provimento n. 29/2014, da 

lavra do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso é atribuição 

do Juiz Leigo nos Juizados Especiais Cíveis “dirigir o processo, 

apreciando os pedidos de produção de provas e determinando a 

realização de outras que entenda necessárias;” conforme art. 9º,I, a) do 

citado Provimento. E considerando a necessidade de instrução 

processual, mediante produção de documental, para possibilitar o 

julgamento do feito é que RECOMENDO a conversão do julgamento em 

diligência para DETERMINAR: INTIME-SE o Reclamante, para no prazo de 

10 (dez) dias, para se manifestar sobre o interesse do prosseguimento do 

feito sem a 2ª Reclamada, tendo em vista que devidamente intimado para 
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informar o endereço da mesma, deixou transcorrer o prazo em branco, 

sem nada dizer (Id. n. 12621334). Com a juntada de manifestação pelo 

reclamante, ou decorrido o prazo com ou sem manifestação, certificado, 

faça nova conclusão. Expeça-se o necessário. Submeta-se a presente ao 

Meritíssimo Juiz de Direito para apreciação e homologação, para efeito do 

disposto no artigo 40 da Lei 9099/95. 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, 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: 8010139-89.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MAIA DA SILVA (REQUERENTE)

RONIE JACIR THOMAZI (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

S E N T E N Ç A Número do Processo: 8010139-89.2016.8.11.0046 Polo 

Ativo: LUCIANO MAIA DA SILVA Polo Passivo: CLARO S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO. Em atenta análise ao processo, constato a existência de 

prejudicial de mérito em relação aos pedidos da inicial. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito, cumulada com indenização por 

danos morais e tutela antecipada, ajuizada pela parte Promovente em 

desfavor da Promovida, requerendo indenização por danos morais por ter 

seu nome incluso junto ao Órgão de Proteção ao Crédito. Pois bem, 

compulsando os autos, constato que o documento carreado ao processo 

como comprovante de negativação não é válido, posto que, não emitido 

por Órgãos competentes e responsáveis, como SPC, SERASA e SCPC, 

sendo este imprescindível para o julgamento do mérito, tendo em vista que 

o Autor alega que foi negativado indevidamente. Ainda, em análise no 

Sistema PJE, constata-se que o Promovente possui outras ações em que 

também pleiteia a declaratória de inexistência de débito e indenização por 

danos morais em razão de ilegítima inscrição, sendo que, nos extratos 

juntados em cada processo consta apenas a inscrição relativa aquele 

processo. Dessa forma, vislumbro que o extrato constante aos autos é 

ilegítimo, não servindo como prova. Os pressupostos processuais possui 

legítima limitação ao exercício da atividade jurisdicional, e sem a presença 

de um deles, existe óbice para que a tutela pleiteada seja concedida ao 

Autor. Determina o Código de Processo Civil em seu artigo 330 III: Art. 330. 

A petição inicial será indeferida quando: III - o autor carecer de interesse 

processual; Ainda: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VI - 

verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; Pelo 

Exposto, julgo extinto o presente processo, sem julgamento do mérito, nos 

termos do artigo 485, VI do CPC, ainda: REVOGO a liminar concedida no 

evento de n. 5437760. DETERMINO à secretaria que expeça ofício ao 

Órgão competente. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 

55, da Lei n. 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, 15 de setembro de 2018. HOTERLENE LOPES DE MORAES 

Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010139-89.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MAIA DA SILVA (REQUERENTE)

RONIE JACIR THOMAZI (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

S E N T E N Ç A Número do Processo: 8010139-89.2016.8.11.0046 Polo 

Ativo: LUCIANO MAIA DA SILVA Polo Passivo: CLARO S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO. Em atenta análise ao processo, constato a existência de 

prejudicial de mérito em relação aos pedidos da inicial. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito, cumulada com indenização por 

danos morais e tutela antecipada, ajuizada pela parte Promovente em 

desfavor da Promovida, requerendo indenização por danos morais por ter 

seu nome incluso junto ao Órgão de Proteção ao Crédito. Pois bem, 

compulsando os autos, constato que o documento carreado ao processo 

como comprovante de negativação não é válido, posto que, não emitido 

por Órgãos competentes e responsáveis, como SPC, SERASA e SCPC, 

sendo este imprescindível para o julgamento do mérito, tendo em vista que 

o Autor alega que foi negativado indevidamente. Ainda, em análise no 

Sistema PJE, constata-se que o Promovente possui outras ações em que 

também pleiteia a declaratória de inexistência de débito e indenização por 

danos morais em razão de ilegítima inscrição, sendo que, nos extratos 

juntados em cada processo consta apenas a inscrição relativa aquele 

processo. Dessa forma, vislumbro que o extrato constante aos autos é 

ilegítimo, não servindo como prova. Os pressupostos processuais possui 

legítima limitação ao exercício da atividade jurisdicional, e sem a presença 

de um deles, existe óbice para que a tutela pleiteada seja concedida ao 

Autor. Determina o Código de Processo Civil em seu artigo 330 III: Art. 330. 

A petição inicial será indeferida quando: III - o autor carecer de interesse 

processual; Ainda: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VI - 

verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; Pelo 

Exposto, julgo extinto o presente processo, sem julgamento do mérito, nos 

termos do artigo 485, VI do CPC, ainda: REVOGO a liminar concedida no 

evento de n. 5437760. DETERMINO à secretaria que expeça ofício ao 

Órgão competente. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 

55, da Lei n. 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, 15 de setembro de 2018. HOTERLENE LOPES DE MORAES 

Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010139-89.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MAIA DA SILVA (REQUERENTE)

RONIE JACIR THOMAZI (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

S E N T E N Ç A Número do Processo: 8010139-89.2016.8.11.0046 Polo 

Ativo: LUCIANO MAIA DA SILVA Polo Passivo: CLARO S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO. Em atenta análise ao processo, constato a existência de 

prejudicial de mérito em relação aos pedidos da inicial. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito, cumulada com indenização por 

danos morais e tutela antecipada, ajuizada pela parte Promovente em 

desfavor da Promovida, requerendo indenização por danos morais por ter 

seu nome incluso junto ao Órgão de Proteção ao Crédito. Pois bem, 

compulsando os autos, constato que o documento carreado ao processo 

como comprovante de negativação não é válido, posto que, não emitido 

por Órgãos competentes e responsáveis, como SPC, SERASA e SCPC, 

sendo este imprescindível para o julgamento do mérito, tendo em vista que 

o Autor alega que foi negativado indevidamente. Ainda, em análise no 

Sistema PJE, constata-se que o Promovente possui outras ações em que 

também pleiteia a declaratória de inexistência de débito e indenização por 

danos morais em razão de ilegítima inscrição, sendo que, nos extratos 

juntados em cada processo consta apenas a inscrição relativa aquele 

processo. Dessa forma, vislumbro que o extrato constante aos autos é 

ilegítimo, não servindo como prova. Os pressupostos processuais possui 

legítima limitação ao exercício da atividade jurisdicional, e sem a presença 

de um deles, existe óbice para que a tutela pleiteada seja concedida ao 

Autor. Determina o Código de Processo Civil em seu artigo 330 III: Art. 330. 

A petição inicial será indeferida quando: III - o autor carecer de interesse 

processual; Ainda: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VI - 

verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; Pelo 

Exposto, julgo extinto o presente processo, sem julgamento do mérito, nos 

termos do artigo 485, VI do CPC, ainda: REVOGO a liminar concedida no 

evento de n. 5437760. DETERMINO à secretaria que expeça ofício ao 

Órgão competente. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 

55, da Lei n. 9.099/95). Transitada em julgado, ARQUIVE-SE. Submeto o 
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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, 15 de setembro de 2018. HOTERLENE LOPES DE MORAES 

Juíza Leiga

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001800-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ANTONIO LAMBAIS (ADVOGADO(A))

COLUMBIA TELHAS E MADEIRAS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAURO FERREIRA SALES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001800-09.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: COLUMBIA TELHAS E MADEIRAS LTDA REQUERIDO: 

EDMAURO FERREIRA SALES Vistos etc. Diante da certidão de decurso de 

prazo (ID 15496329), oficie-se o juízo deprecante para que seja procedida 

a intimação da parte autora a fim de que esta recolha a diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de devolução da 

missiva. Intime-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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001809-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO JACINTHO QUIRINO (ADVOGADO(A))

CORAL EMPRESA DE SEGURANCA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO 

JUDICIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001809-68.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: CORAL EMPRESA DE SEGURANCA LTDA EM 

RECUPERACAO JUDICIAL REQUERIDO: USINA PANTANAL DE ACUCAR E 

ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL Vistos etc. Diante da 

certidão de decurso de prazo (ID 15493591), oficie-se o juízo deprecante 

para que seja procedida a intimação da parte autora a fim de que esta 

recolha a diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de devolução da missiva. Decorrido o prazo sem o recolhimento, 

devolva-se, consignando as nossas homenagens. 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002175-10.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi (ADVOGADO(A))

ALCINDO JORGE SCHINOCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Outros Interessados:

SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Impulsiono o presente feito para INTIMAR a parte autora para, no prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias, emendar à inicial, apontando, desde já, o 

valor correto à causa, recolhendo as custas remanescentes, bem como, 

juntar a documentação necessária, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002090-24.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAOINVEST PARTICIPACOES LTDA (REQUERENTE)

SALMA ELIAS EID SERIGATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE DOS SANTOS VACARO (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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000511-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS (ADVOGADO(A))

ENIUVA MACHADO ROSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANIO APARECIDO MOREIRA ELIAS (EXECUTADO)

 

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 Carta Precatória 

devolvida e juntada retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002214-07.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR SEGANFREDO (REQUERENTE)

VALDIR SEGANFREDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR VENTRESQUI GUEDES (ADVOGADO(A))

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA (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.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002411-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE PAULO BONAFÉ FERREIRA (LITISCONSORTE)

KATIA CRISTINA LEANDRO FERREIRA (LITISCONSORTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA DE TAL (LITISCONSORTE)

JOSÉ LINDOMAR (LITISCONSORTE)

JOSÉ VIEIRA DE SOUZA (LITISCONSORTE)

ZEZÃO DE TAL (LITISCONSORTE)

O MOVIMENTO DE TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA ''MST'' 

(LITISCONSORTE)

OUTROS DESCONHECIDOS (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002411-59.2018.8.11.0010. 

LITISCONSORTE: KATIA CRISTINA LEANDRO FERREIRA, ESPÓLIO DE 

PAULO BONAFÉ FERREIRA LITISCONSORTE: O MOVIMENTO DE 

TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA ''MST'', JOSÉ VIEIRA DE SOUZA, 

JOSÉ LINDOMAR, ANGELA DE TAL, ZEZÃO DE TAL, OUTROS 

DESCONHECIDOS 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 
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PROVIMENTO 41/2016-CGJ, com a observância de: 1) Realização do 

estudo de situação, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, pelo COMITÊ 

ESTADUAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONFLITOS AGRÁRIOS, bem 

como, dado cumprimento à liminar no prazo máximo de 45 (quarenta e 

cinco) dias; 2) Observância do “Manual de Diretrizes nacionais para 

execução de mandados judiciais de manutenção e reintegração de posse 

coletiva", do Departamento de Ouvidoria Agrária e Mediação de Conflitos - 

DOAMC - do Ministério do Desenvolvimento Agrário anexado à ID 

15727539, imprimindo-se o documento para que acompanhe o mandado; 

3) Anote-se no Mandado de cumprimento a proibição de demolição e/ou 

destruição de benfeitorias realizadas, autorizando, aos requeridos, a 

retirada de pertences pessoais; 4) Atente-se, a corporação responsável 

pelo cumprimento do mandado, ao planejamento prévio à execução da 

medida, inspecionando-se o local e colhendo subsídios sobre a quantidade 

de pessoas que serão atingidas pela medida, como a presença de 

crianças, adolescentes, mulheres grávidas, idosos e enfermos. Após, 

devolva-se com nossas homenagens. Às providências. Jaciara/MT, 03 de 

outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002193-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA SOUSA LIMA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito para intimar a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, trazer aos autos documentos comprovatórios de 

notificação extrajudicial válidos, lembrando-se que o protesto por edital é 

meio hábil para a caracterização da mora, desde que esgotadas as 

tentativas para a localização do devedor, conforme a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1002238-35.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. D. S. (REQUERENTE)

P. R. M. D. S. (ADVOGADO(A))

R. L. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. C. D. S. (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito para intimar o autor para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis (art. 219, CPC), completar a inicial, juntando 

documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, com o fito de 

viabilizar a análise do pedido – forte no § 2º, do art. 99, do CPC (visto que 

os documentos anexados não coadunam com o pedido de gratuidade 

formulado); ou anexar o comprovante de pagamento das custas de 

ingresso em conformidade com o valor atribuído à causa.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 75593 Nr: 664-62.2016.811.0010

 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: JUDNEI ARRUDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA PANORAMA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Silva Navega - 

OAB:118.948 - RJ, JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE - 

OAB:11.677/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes acerca da audiência designada para o dia 27/11/2018, às 13:30 

horas, nos autos da Carta Precatória n.º 0017342-25.2018.8.16.0017, em 

trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - PR, conforme Ofícios 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111311 Nr: 1808-03.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ PEREIRA DE LACERDA & CIA LTDA - 

ME, JUAREZ PEREIRA DE LACERDA, MARIA APARECIDA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, em face da parte executada, devidamente qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente informa a quitação do débito por 

parte do executado, requerendo, assim, a extinção do feito.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Diante da quitação do débito exequendo, a extinção do processo é a 

medida que se impõe.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos, com as devidas baixas e anotações.

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.: 87477 Nr: 6-04.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARLETE ELIAS DA SILVA, JONI 

MARLUS DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA NAGILA SANTOS 

PINHEIRO - OAB:21004/O

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, em face da parte executada, devidamente qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente informa a quitação do débito por 

parte do executado, requerendo, assim, a extinção do feito.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Diante da quitação do débito exequendo, a extinção do processo é a 

medida que se impõe.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos, com as devidas baixas e anotações.

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.: 110053 Nr: 1204-42.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE BATERIAS E 
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RADIADORES SAO JOSE EIRELI - EPP, VICENTE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, em face da parte executada, devidamente qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente informa a quitação do débito por 

parte do executado, requerendo, assim, a extinção do feito.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Diante da quitação do débito exequendo, a extinção do processo é a 

medida que se impõe.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos, com as devidas baixas e anotações.

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.: 104548 Nr: 8441-64.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Graça Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, em face da parte executada, devidamente qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente informa a quitação do débito por 

parte do executado, requerendo, assim, a extinção do feito.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Diante da quitação do débito exequendo, a extinção do processo é a 

medida que se impõe.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos, com as devidas baixas e anotações.

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.: 86880 Nr: 5561-36.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Graça Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, em face da parte executada, devidamente qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente informa a quitação do débito por 

parte do executado, requerendo, assim, a extinção do feito.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Diante da quitação do débito exequendo, a extinção do processo é a 

medida que se impõe.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos, com as devidas baixas e anotações.

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.: 111332 Nr: 1826-24.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL LTDA, 

RIMA HARBI ABDELLATIF YOUSSEF, LUCIMAR NUNES SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, em face da parte executada, devidamente qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente informa a quitação do débito por 

parte do executado, requerendo, assim, a extinção do feito.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Diante da quitação do débito exequendo, a extinção do processo é a 

medida que se impõe.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos, com as devidas baixas e anotações.

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.: 110601 Nr: 1462-52.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BATISTA GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, em face da parte executada, devidamente qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente informa a quitação do débito por 

parte do executado, requerendo, assim, a extinção do feito.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Diante da quitação do débito exequendo, a extinção do processo é a 

medida que se impõe.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.
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Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos, com as devidas baixas e anotações.

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.: 100128 Nr: 6211-49.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ IZIDRO GUIMARÃES, MARIA 

DE OLIVEIRA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, em face da parte executada, devidamente qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente informa a quitação do débito por 

parte do executado, requerendo, assim, a extinção do feito.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Diante da quitação do débito exequendo, a extinção do processo é a 

medida que se impõe.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos, com as devidas baixas e anotações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

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.: 61437 Nr: 3878-32.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXUEL ANTONIO DIAS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:18396-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MS 6.611

 Vistos, etc.

Tendo em vista a Impugnação ao Laudo Pericial, acostada à Ref: 115, 

INTIME-SE a Sra. Perita para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme o artigo 477, §2º, I da Lei Processual.

Após o esclarecimento, manifestem-se as partes, em 15 (quinze) dias, 

retornando os autos conclusos.

Às providências.

 Jaciara/MT, 01 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 14249 Nr: 977-43.2004.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEY CHILANTE, MARCOS HENRIQUE AREAS 

GONÇALVES, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJAC-MATADOURO ABATEDOURO E 

BENEFICIADORA JACIARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A, 

VANDERLEI CHILANTE - OAB:3533-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255, ANTONIO ROGÉRIO ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - 

OAB:7030/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de dilação de prazo por 20 (vinte) dias para que o Banco 

do Brasil colacione aos autos o valor atualizado de seu crédito.

Tendo em vista que decorreu o prazo solicitado sem qualquer 

manifestação, intime-o para que cumpra a diligência, no prazo de 05 dias.

De outra banda, considerando que o imóvel foi arrematado pelos próprios 

exequentes, determino que sejam os mesmos intimados para que 

depositem o valor referente à quitação da hipoteca junto ao Banco do 

Brasil S/A, devendo ainda juntar planilha atualizada do crédito 

remanescente, tudo no prazo de 15 dias, conforme já determinado 

anteriormente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 01 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 105522 Nr: 8874-68.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSL, LABL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro.

Assim, suspendo o presente feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Aguardem-se os autos no arquivo provisório, com anotação no sistema.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o exequente para, em 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 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.: 81282 Nr: 2818-53.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA RODRIGUES ROSA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARQUES DE 

ABREU - OAB:11683/MT

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido da exequente de ref. 135.

Desta feita, SUSPENDO a execução, pelo prazo de 1 (um) ano, durante o 

qual se suspenderá a prescrição (§1º e inciso III, do Art. 921, do CPC).

E sobre a decisão de suspensão, ensina o festejado Marcelo Abelha:

“5.3.1 Ausência de bens a penhorar (art. 921, III, do CPC). Tomando como 

ponto de partida ele mesmo, o art. 921, tem-se no inc. III a regra de que: 

suspendesse a execução quando o executado não possuir bens 

penhoráveis. Ora, caso se trate de execução para pagamento de quantia 

e seja impossível a satisfação da execução, já que o pagamento não pode 

ser realizado porque inexistem bens a serem penhorados, adjudicados, 

ou, ainda, se impossível a realização do recebimento de frutos e 

rendimentos, certamente haverá um impedimento lógico ao prosseguimento 

da execução. Como toda e qualquer execução funda-se na 

responsabilidade patrimonial, parece evidente e fora de dúvida que, se 

bens não existem para satisfazer o crédito devido ao exequente, outra 
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não será a solução senão suspender o que já se encontra naturalmente 

obstado pela ordem natural das coisas. Registre-se, todavia, que é 

importante a declaração (ope legis) judicial da suspensão do processo 

para o exequente evitar a arguição de prescrição intercorrente por parte 

do executado.”(Manual de execução civil. – 5.ª ed. rev. e atual. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015, p. 179). Negritei.

Ato contínuo, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam 

encontrados bens penhoráveis, será ordenado o arquivamento dos autos 

(§2º, do art. 921, do CPC).

 Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3º, do Art. 921, do 

CPC).

No entanto, transcorrido o prazo de que trata o §1º, do supracitado artigo, 

sem manifestação do banco exequente, começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente.

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.: 98751 Nr: 5533-34.2017.811.0010

 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: APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISE FAEDA - OAB:13.305-E, 

JAIR CARLOS CRIVELETTO - OAB:4917, LAÉRCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT

 Vistos e examinados.

BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, opôs embargos declaratórios, em 

face da sentença de Ref. 52, argumentando a existência de omissão.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO

Em que pese o manejo da peça recursal (Ref. 56), não resta configurada 

qualquer das hipóteses do Art. 1.022 do CPC.

Por amor ao debate, é de se dizer que os embargos declaratórios não 

servem ao fim pretendido.

Na verdade, pretendem os embargantes a obtenção de novo 

pronunciamento, rediscutindo questão já apreciada e decidida, objetivando 

modificar o decisum a seu favor, o que não é admissível.

Ora, a decisão observou a situação verificada nos autos – prova 

documental e oral; esta última estabelecida de comum acordo pelas partes.

Ademais, como é sabido, a magistrada não precisa rebater 

expressamente todos os argumentos e raciocínios expendidos pela parte, 

desde que motive sua decisão observando o princípio constitucional 

consagrado no Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, para não violar o 

princípio do devido processo legal.

Desta feita, conheço dos embargos de declaração opostos, por 

tempestivos (Ref. 57) e, no mérito, REJEITO-OS, por não restar 

configuradas qualquer das hipóteses do Art. 1.022 do CPC.

Deve, assim, permanecer a sentença (Ref. 52) tal como foi lançada.

Publique-se. Intime-se.

 Às providências.

Jaciara/MT, 26 de setembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 78550 Nr: 1654-53.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A K F ROMERO TRANSPORTES EPP, ANDREIA 

KATIA FELITO ROMERO, ANTÔNIO CARLOS FELITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON GONÇALVES DE 

ANDRADE JUNIOR - OAB:22367/O

 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 Carta Precatória 

devolvida e juntada retro, bem como sobre a correspondência devolvida e 

juntada retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31527 Nr: 3228-58.2009.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO JOÃO BENDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI ANTONIO MORAIS, TEREZINHA DE 

MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Eduardo Turra 

Chavarelli - OAB:11.156/MT, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Inicialmente, defiro a juntada de substabelecimento no prazo 

de 05 (cinco) dias. De outra banda, defiro o pedido formulado pelo MPE. 

Assim, dê-se vista dos autos para apresentação de memoriais escritos, 

no prazo legal. Após, volvam os autos conclusos para prolação de 

sentença. Cumpra-se. Às providências.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 94803 Nr: 3647-97.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVALHO E GONÇALVES DE CARVALHO 

LTDA, MARLENE GONÇALVES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:6526

 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.

Notificação

Notificação 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)

 

Impulsiono o presente feito para intimar a parte Autora para fornecer 

endereço atualizado do Requerido em 15 dias , tendo em vista que restou 

infrutifera a tentativa de intimação conforme ID 15391876 - Diligência

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001111-62.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE PEREIRA BERGAMINI (AUTOR(A))

ALEXANDER PARMIGIANI (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001111-62.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 
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IRENE PEREIRA BERGAMINI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE proposta por IRENE PEREIRA 

BERGAMINI, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS), ambos devidamente qualificados nos autos. Com a inicial vieram 

documentos. Recebida a inicial, deferiu-se os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, bem como determinou-se a citação do requerido para 

apresentar resposta (ID 13369716). O requerido devidamente citado, 

transcorrido prazo para manifestação (Evento nº 1332661), quedou-se 

inerte (ID 15636135). Em seguida, a parte autora manifestou pela 

ratificação das provas já produzidas nos autos, requerendo o 

prosseguimento do feito (ID 15663822). É o que merece registro. Decido. 

Nos termos do Art. 357, caput e incisos, do Código de Processo Civil, 

passo a sanear o feito. Considerando a ausência de manifestação da 

parte requerida, conforme certificado à ID 15636135 decreto-lhe a revelia, 

contudo deixo de aplicar os efeitos dos artigos 344 e 355, II, ambos do 

CPC, tendo em vista a parte requerida se tratar de Fazenda Pública e, 

portanto, não se aplicar o efeito material, já que seus bens e direitos são 

considerados indisponíveis, conforme prevê o inciso II, do art. 345, do 

CPC. Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial: “CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – REVELIA DECRETADA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES STJ 

– DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 

DA CF – TRATAMENTO CONTRA DROGADIÇÃO – NECESSIDADE 

COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA 

– IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 E SÚMULA 

Nº 421 DO STJ – AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO 

ENTE PÚBLICO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM 

PARTE.1. Conforme precedentes do STJ, à Fazenda Pública não se aplica 

o efeito material da revelia, pois os seus bens e direitos são considerados 

indisponíveis (art. 320, II, CPC/73). 2. A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve 

garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis 

para sua manutenção e restabelecimento.3. A Emenda Constitucional nº 

80, de 4 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e 

ao Ministério Público, pelo que é indevido o pagamento de honorários 

sucumbenciais em seu favor.4. O Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento no sentido de inadmitir a fixação de honorários de 

sucumbência em favor da Defensoria Pública, quando vencido o Estado, 

por ser ela órgão desta pessoa jurídica de direito público interno, 

ocorrendo confusão entre credor e devedor (Súmula 421 do STJ).” 

(Apelação / Remessa Necessária 62278/2017, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017). Negritei. 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 audiência, para comprovação da 

qualidade de segurado rural da parte autora. Assim, defiro a produção de 

prova testemunhal, conforme requerido pelo autor em sua peça inaugural. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07/11/2018, às 

13h30min. Determino o comparecimento pessoal da parte autora para 

prestar depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 

1º do artigo 385 do Código de Processo Civil. 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 CPC, devendo o comparecimento das testemunhas à 

audiência ser promovido pela parte autora, independente de intimação, nos 

termos do art. 455 e parágrafos, do Código de Processo Civil, devendo o 

rol ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação. 

Após, voltem os autos conclusos. 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: 1000819-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

MARIA DA PENHA DOS SANTOS BRAGA (REQUERENTE)

JOSE RODRIGUES BRAGA (REQUERENTE)

CRISTINA ASSUNCAO DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DA SILVA (REQUERIDO)

RECAPADORA SORRISO LTDA - EPP (REQUERIDO)

NILTO JOSE BEDIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000819-77.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

JOSE RODRIGUES BRAGA, MARIA DA PENHA DOS SANTOS BRAGA, 

CRISTINA ASSUNCAO DA ROCHA, PATRICIA FERREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: SERGIO DA SILVA, RECAPADORA SORRISO LTDA - EPP, 

NILTO JOSE BEDIN Vistos etc. Inicialmente, defiro o pedido formulado pela 

parte autora à ID 15440389. Assim, expeça-se carta precatória citatória, 

havendo de ser observada a decisão inicial de conteúdo positivo de ID 

13911107. De outra banda, detrai-se dos autos que fora devolvido o AR 

de citação da demandada RECAPADORA SORRISO LTDA - EPP (ID 

15338473), porém esta compareceu espontaneamente aos autos, sendo 

juntanda procuração pelo advogado da demandada (ID 15417888 e 

15418341). Sobre o assunto, é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “2. Inexistência. A inexistência de 

citação só pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo do 

demandado. Comparece espontaneamente ao processo aquele que nele 

toma parte independentemente de citação. Nesse caso, o prazo para 

contestação ou para os embargos à execução começa a ser contado a 

partir do primeiro dia útil subsequente à apresentação da parte em juízo 

(arts. 224, § 3.º, e 239, § 1.º, CPC). Já se decidiu que se considera 

comparecimento espontâneo a juntada de procuração pelo advogado do 

demandado nos autos do processo (STJ, 4.ª Turma, REsp 173.299/SP, rel. 

Min. Aldir Passarinho Júnior, j. 29.06.2000, DJ 25.09.2000, p. 104) [...]

(Novo Código de Processo Civil comentado/ Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero. – 2 ed. rev., atual. e ampl. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. pág. 336). Dessa forma, 

considero suprida a citação da demandada RECAPADORA SORRISO 

LTDA – EPP. Por fim, cumpra-se integralmente a decisão de ID 13911107. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências. Jaciara/MT, 03 de outubro de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001448-51.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO (ADVOGADO(A))

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CHIARELOTO (ADVOGADO(A))

RG LOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001448-51.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. RÉU: RG LOG LOGISTICA E 

TRANSPORTE LTDA Vistos etc. Diante da denunciação da lide, esta 

configura-se como […] “forma de intervenção forçada de terceiro em um 

processo já pendente que tem cabimento à vista da afirmação, pelo 

denunciante, da existência de um dever legal ou contratual de garantia do 

denunciado de sua posição jurídica.” […] (MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil 

comentado. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2016, p. 262.). O inciso II do artigo 125 regula que “àquele que 

estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, 

o prejuízo de quem for vencido no processo” será denunciado à lide para 

exercer sua defesa, e por economia processual, nos próprios autos. No 

caso presente, resta ausente a prova do contrato existente entre a 

requerida e a seguradora SEGURADORA SURA S/A, porém, mesmo assim 

sobreveio manifestação do requerente em sua réplica nada opondo à 

denunciação. Assim, inicialmente determino que a parte ré proceda à 

juntada do contrato com a SEGURADORA SURA S/A e, restando 

evidenciada a relação jurídica em apreço, desde já, defiro o pedido de 

denunciação da lide. Dessa feita, ordeno a citação do denunciado (art. 

126 do CPC), consignando que o prazo para a resposta é de 15 (quinze) 
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dias, bem como, os efeitos do artigo 128 do CPC. O denunciante deverá 

providenciar a citação do denunciado, no prazo prescrito no artigo 131 do 

CPC e seu parágrafo único, sob pena de ficar sem efeito a denunciação. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências. Jaciara/MT, 03 de outubro de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002004-53.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES (ADVOGADO(A))

PATRICIA RODRIGUES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Outros Interessados:

A. R. D. C. (LITISCONSORTES)

G. R. C. (LITISCONSORTES)

A. R. P. (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002004-53.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

PATRICIA RODRIGUES DE CARVALHO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA 

ANTECIPADA proposta por PATRÍCIA RODRIGUES DE CARVALHO, 

representando, também, as menores ANDRESSA RODRIGUES PEREIRA, 

ADRIELLY RODRIGUES DE CARVALHO, AGATA VITÓRIA TAVARES 

RODRIGUES, SABELLY RODRIGUES PEREIRA e GABRIELLY RODRIGUES 

DE CARVALHO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, partes devidamente qualificadas nos 

autos. Alega a parte autora que houve queda de energia em seu imóvel, 

este localizado na Rua Itatinga, nº 119, bairro Santa Luzia, solicitando, 

assim, a constatação por empregados da requerida. Ocorre que, no 

momento da vistoria, iniciou-se curto circuito e posterior incêndio na 

residência, sinistro que as demandantes afirmam ter sido causado após a 

averiguação dos prepostos da ré. Prossegue afirmando que o incêndio 

destruiu vários móveis e a própria residência das requerentes, as quais 

foram obrigadas a residirem em espaço cedido com apenas 10m² (dez 

metros quadrados). Dessa forma, requer, inicialmente, a concessão das 

benesses da justiça gratuita, bem como, tutela de urgência antecipada 

para que a concessionária ré custeie aluguel mensal da autora no valor de 

R$ 1.000,00 (mil reais), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) e, ao final a confirmação da tutela com o julgamento 

procedente dos pedidos e a condenação da ré nas verbas de 

sucumbência. Com a inicial vieram documentos. Em seguida, proferiu-se 

despacho determinando a juntada da respectiva fatura de energia elétrica 

do imóvel incendiado (ID 15093163), com a devida anexação pela parte 

autora (ID 15518907). Vieram os autos conclusos. É o relato. Decido. I – 

Do pedido de concessão de tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada. Sobre a concessão da tutela de urgência de natureza 

antecipada (Art. 300, “caput” e §3º do CPC), desfilam os denodados 

Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na 

obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria da Prova, Direito Probatório, 

Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, Conforme o Novo 

CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de Revista Repetitivos) e 

13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, verbis: “A principal 

finalidade da tutela provisória é abrandar os males do tempo e garantir a 

efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, então, para 

redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do tempo do 

processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme Marinoni. Se é 

inexorável que o processo demore, é preciso que o peso do tempo seja 

repartido entre as partes, e não somente o demandante arque com ele. 

Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como ‘tutela 

provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a pronta 

asseguração. A decisão que concede tutela provisória é baseada em 

cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida 

(satisfativa ou cautelar). Por ser provisória, será substituída por uma tutela 

definitiva, que a confirme, revogue ou modifique.” Não menos festejado, o 

autor José Miguel Garcia Medina, em comentário ao art. 300, do CPC, 

notadamente na Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com 

Remissões e Notas Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código 

de Processo Civil Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 

16.03.2015, Revista dos Tribunais, p. 475, ensina: “X. Antecipação dos 

efeitos da tutela em ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. 

Admite-se a antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, 

inclusive declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria 

declaração ou constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou 

constitutiva.” Pois bem. Não vislumbro os elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito. A bem ver, os elementos trazidos aos autos 

impõem a necessidade de ampla cognição, tendo em vista que é 

necessária a devida averiguação dos elementos que ensejaram a 

ocorrência do sinistro, fatores que serão desvendados no decorrer da 

tramitação processual, respeitando o devido processo legal - nada 

obstando eventual reanálise do pedido no curso do feito. Ainda, de acordo 

com o Art. 300, § 3º do CPC, a tutela de natureza antecipada não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. Ademais, acerca do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo afirmado pelas demandantes, apesar de aduzirem que, em 

virtude do incêndio, passaram a residir em imóvel de 10m² (dez metros 

quadrados) e não haver condição financeira para custeio de aluguel de 

espaço maior, não há como compelir a parte ré ao pagamento de aluguel 

às autoras sem antes haver a triangularização processual. Outrossim, em 

razão da insuficiência financeira da requerente, pode esta se valer de 

benefício eventual estabelecidos pela Política Municipal de Assistência 

Social, nos termos da Lei Municipal nº 1.593/2014 e Lei Federal nº 

8.742/93. Desta forma, INDEFIRO, neste momento processual, o pedido de 

concessão da tutela de urgência antecipada. II – Da decisão inicial de 

conteúdo positivo. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 

319 do CPC, assim como foi observada a determinação posta no artigo 

320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação 

do disposto no Art. 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no 

disposto no Art. 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos do Art. 98 do CPC. Remetam-se 

os autos ao CEJUSC para designação de audiência conciliatória. Cite-se a 

ré para que compareça à audiência designada, acompanhada de 

advogado, bem como para apresentar contestação, havendo de ser 

observado, se for o caso, o inciso II e o §1º do Art. 335, ambos do CPC. 

Havendo desinteresse pela ré na realização da audiência, deverão 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC, §6º do Art. 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou da ré à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do Art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

autora (Art. 344 do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 03 de outubro 

de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002404-67.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MACEDES ELIAS (AUTOR(A))

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR (ADVOGADO(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: 1002404-67.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

MARLENE MACEDES ELIAS 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 418 de 804



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 08h30min. 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 

31/6218096584, 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, 03 de outubro de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002391-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLENE SOUSA GUIMARAES (AUTOR(A))

ADELAINE DE OLIVEIRA E SILVA (AUTOR(A))

ALESSANDRA DOURADO FACCO DE JESUS GOMES (AUTOR(A))

RAQUEL ALVES DA COSTA ARRAIS (AUTOR(A))

ESTELA MARIS PIVETTA (ADVOGADO(A))

ODELIZETE PEREIRA DE JESUS (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: 1002391-68.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ADELAINE DE OLIVEIRA E SILVA, ALESSANDRA DOURADO FACCO DE 

JESUS GOMES, CHARLENE SOUSA GUIMARAES, ODELIZETE PEREIRA DE 

JESUS, RAQUEL ALVES DA COSTA ARRAIS 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, 03 de outubro de 2018. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002393-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE MORIS TERNES (AUTOR(A))

ESTELA MARIS PIVETTA (ADVOGADO(A))

ANDREIA FACCO GONCALVES (AUTOR(A))

MARCIA ANJOS DE MORAES (AUTOR(A))

LUZIA ROSA DE ARAUJO SANTOS (AUTOR(A))

ANA PAULA BRAGATTO (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: 1002393-38.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ANA PAULA BRAGATTO, ANDREIA FACCO GONCALVES, DIRCE MORIS 

TERNES, LUZIA ROSA DE ARAUJO SANTOS, MARCIA ANJOS DE 

MORAES 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, 03 de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 419 de 804



Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002400-30.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA MAYRA AVELINO COSMO (AUTOR(A))

MELISSA AIRES DE CARVALHO (AUTOR(A))

ESTELA MARIS PIVETTA (ADVOGADO(A))

ILSON ROSA DOS REIS (AUTOR(A))

IZABEL MARIA DE ARRUDA (AUTOR(A))

LARISSA TAMARIS SCHNOOR (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: 1002400-30.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ILSON ROSA DOS REIS, IZABEL MARIA DE ARRUDA, LARISSA TAMARIS 

SCHNOOR, LUANA MAYRA AVELINO COSMO, MELISSA AIRES DE 

CARVALHO 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, 03 de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002402-97.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO OLIVEIRA GUIMARAES (AUTOR(A))

EDSON ANTONIO COSTA MAGALHAES FERREIRA (AUTOR(A))

LEOMAR GARCIA DE SOUZA (AUTOR(A))

REGINA LUIZ DA SILVA (AUTOR(A))

ESTELA MARIS PIVETTA (ADVOGADO(A))

CAMILA CELUPPI (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: 1002402-97.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

CAMILA CELUPPI, EDSON ANTONIO COSTA MAGALHAES FERREIRA, 

LEOMAR GARCIA DE SOUZA, REGINA LUIZ DA SILVA, ROSALVO 

OLIVEIRA GUIMARAES 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, 03 de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 31616 Nr: 3275-32.2009.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIONE BARBOSA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NAIR RUIZ FERREIRA, VANIA 

RUIZ FERREIRA JAQUEIRA, MILTON FERREIRA JUNIOR, MARCIO RUIZ 

FERREIRA, SÔNIA FERREIRA VALVERDE MATTOS, CÉLIA RUIZ FERREIRA, 

TARLEI TEODORO JOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MATTIONI - 

OAB:13231-A/MT, MIRIAM MATTIONI - OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:12098/MS

 Processo nº. 3275-32.2009.811.0010

Código n.º 31616

VISTOS ETC,

Selma de Fátima Moura e outros, todos herdeiros de Alcione Barbosa de 

Moura ajuizaram Ação de Usucapião em face do Espólio de Nair Ruiz 

Ferreira e outros.

O E. Tribunal de Justiça deste Estado determinou a nulidade da sentença 

proferida às fls.344/349, ante a ausência de citação do confrontante 

Nilson João Giacomelli, reabrindo-se os demais atos processuais.

 Citado (fl. 437-v), o requerido quedou-se silente, conforme certidão de fl. 

443.

É o relato.

Decido.

I – da Revelia

Devidamente citado, o requerido Nilson João Giacomelli não apresentou 

contestação à pretensão inicial, razão pela qual impõe a decretação da 

revelia, na forma do art. 344 do Novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto, DECRETO A REVELIA do réu Nilson João Giacomelli.

II - da audiência de Instrução e Julgamento

Destarte, imperioso a realização de nova audiência instrutória.

Pra tanto, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 8 de 

novembro de 2018, às 13h30min.

Intimem-se as partes por meio de seus advogados, para que apresentem o 

rol de testemunhas em 15 (quinze) dias antes da audiência, nos termos do 

art. 357, § 4º, do NCPC, com a observância do art. 450, do NCPC, sob 

pena de preclusão.

 Atente-se o advogado das partes quanto ao disposto no art. 455, do 

NCPC, que preconiza caber ao advogado intimar a testemunha por ele 

arrolada, dispensando-se a intimação do juízo.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 2 de outubro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 92520 Nr: 2629-41.2017.811.0010

 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: PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A, MICHAEL HEBER MATHEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 
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GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA MARTINS DA SILVA 

- OAB:18.088, CASSIA MARIA PEREIRA - OAB:116221, ENZO RICCI 

FILHO - OAB:5232-MT, WASHINGTON ALVARENGA NETO - OAB:27018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, considerando que não foi sanada a irregularidade conforme 

determinado, INDEFIRO A INICIAL, conforme o art. 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, e 

ainda, após o trânsito em julgado, determino o arquivamento do presente 

feito, com as devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no 

cartório distribuidor. Custas pela parte autora, vez que deu causa à 

instauração da demanda. Sem honorários advocatícios, vez que a parte 

requerida não ingressou na lide.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Jaciara/MT, 03 de outubro de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 81207 Nr: 2787-33.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVAPDO, BVADO, JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARQUES DE 

ABREU - OAB:11683/MT

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação foi protocolado dentro do 

prazo legal. Certifico mais que faço proceder a intimação do requerido 

para contrarrazoar a apelação. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 99332 Nr: 5788-89.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVIA AUGUSTA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA

JUÍZO DA 2ª VARA

C E R T I D Ã O

 CERTIFICO E DOU FÉ que, faço expedir intimação ao advogado da parte 

Autora via DJE, para no prazo de 10(dez) dias efetuar depósito do 

complemento da diligência do Oficial de Justiça, no valor constante na 

certidão do oficial de justiça de ref. 32. Regulamentada pelo Provimento 

07/2017 datado de 13 de junho de 2017 em cumprimento ao Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos. Devendo comprovar nos 

autos o depósito.

 È o que me cumpre certificar.

 Jaciara-MT., 03 de outubro de 2018.

 Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão

 Gestora Judicial

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 106657 Nr: 9404-72.2017.811.0010

 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): DINEY ALVES QUEIROZ, ANDRÉ JUSTINO 

SIMÕES, AMILTON GONÇALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de outubro de 

2018, às 16h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 70581 Nr: 12060-70.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBIO DE SOUSA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 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 de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca do calculo de pena de ref.206.

 É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 3 de outubro de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 98014 Nr: 5173-02.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINALDO SENA MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/O

 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 de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca do calculo de pena de ref.76.

 É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 3 de outubro de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-81.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

NILSON JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 15676633 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000397-05.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARIO DE SENA E SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 
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parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

05/12/2018 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: 1001911-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES (ADVOGADO(A))

DANIEL FREITAS DE SOUZA (REQUERENTE)

ANDREIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIRAS BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE 

MADEIRAS LTDA - 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: ANDREIA PINHEIRO OAB: MT0010946A-O Endereço: 

desconhecido Advogado: ROBIE BITENCOURT IANHES OAB: MT0005348S 

Endereço: Rua: Guaicurus, 945, centro, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 , 

para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação 

Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/12/2018 

Hora: 08:20 , 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: 1002386-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE MACEDES DA CRUZ (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: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

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: 10:40 , 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: 1002387-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANE SIQUEIRA PAIM (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: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

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: 10:50 , 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: 1002388-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR GUIMARAES RIBEIRO (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: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

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: 

21/11/2018 Hora: 08:00 , 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: 1002394-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL MARIA RODER (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: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

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: 

21/11/2018 Hora: 08:20 , 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 
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Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002395-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOYCE PONTES (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: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

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: 

21/11/2018 Hora: 08:30 , 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: 1002396-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LUIZ MORAES RAMOS (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: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

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: 

21/11/2018 Hora: 08:40 , 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: 1002397-75.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTENEIA CARVALHO FERREIRA (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: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

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: 

21/11/2018 Hora: 08:50 , 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: 1002398-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTENIR CARVALHO FERREIRA (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: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

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: 

21/11/2018 Hora: 09:00 , 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: 1000063-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

WELLINGTON HENRIQUE GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação das partes para, no prazo de 

05 dias, requererem o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-59.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO BATISTA LEAO (REQUERENTE)

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA (ADVOGADO(A))

GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

KARLLENNE TAVEIRA DOS ANJOS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLLENNE TAVEIRA DOS ANJOS OAB - 956.960.241-49 

(REPRESENTANTE)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000761-11.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

GISELE SILVA (REQUERENTE)

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002352-71.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON DANTAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002352-71.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JAILSON DANTAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. JACIARA, 2 de outubro de 2018. Vistos, 

etc. Atento ao poder geral de cautela, DETERMINO que a parte reclamante 

comprove sua residência por documento idôneo e atual, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção por indeferimento da inicial, nos 

termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC, ou, conforme o caso, 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo, art. 485, IV do mesmo Código. Assevera-se que a 

determinação tem suporte na Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – 

DEMANDA AJUIZADA VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA 

DIVERSA DA COMARCA EM QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL 

PARA APRESENTAR COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE 

AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA 

DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO 

PROCESSO – POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Outrossim, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento, contrato de aluguel, declaração de união estável com firma 

reconhecida em cartório ou documento semelhante de acordo com o caso, 

desde que bastante a comprovar o vínculo com a pessoa cujo nome 

consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO ASSINALADO, caso a 

parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de conseguir o competente 

comprovante de residência, determino desde já que o Sr.(a) Oficial de 

justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja 

certificado quanto a veracidade do endereço indicado. Não apresentada 

justificativa plausível ou quedando-se silente, tornem os autos conclusos 

para extinção. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002353-56.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS (ADVOGADO(A))

JAILSON DANTAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002353-56.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JAILSON DANTAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. JACIARA, 2 de outubro de 2018. Vistos, 

etc. Atento ao poder geral de cautela, DETERMINO que a parte reclamante 

comprove sua residência por documento idôneo e atual, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção por indeferimento da inicial, nos 

termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC, ou, conforme o caso, 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo, art. 485, IV do mesmo Código. Assevera-se que a 

determinação tem suporte na Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – 

DEMANDA AJUIZADA VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA 

DIVERSA DA COMARCA EM QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL 

PARA APRESENTAR COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE 

AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA 

DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO 

PROCESSO – POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 
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não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Outrossim, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento, contrato de aluguel, declaração de união estável com firma 

reconhecida em cartório ou documento semelhante de acordo com o caso, 

desde que bastante a comprovar o vínculo com a pessoa cujo nome 

consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO ASSINALADO, caso a 

parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de conseguir o competente 

comprovante de residência, determino desde já que o Sr.(a) Oficial de 

justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja 

certificado quanto a veracidade do endereço indicado. Não apresentada 

justificativa plausível ou quedando-se silente, tornem os autos conclusos 

para extinção. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002354-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS (ADVOGADO(A))

JAILSON DANTAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002354-41.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JAILSON DANTAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. JACIARA, 2 de outubro de 2018. Vistos, 

etc. Atento ao poder geral de cautela, DETERMINO que a parte reclamante 

comprove sua residência por documento idôneo e atual, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção por indeferimento da inicial, nos 

termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC, ou, conforme o caso, 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo, art. 485, IV do mesmo Código. Assevera-se que a 

determinação tem suporte na Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – 

DEMANDA AJUIZADA VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA 

DIVERSA DA COMARCA EM QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL 

PARA APRESENTAR COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE 

AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA 

DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO 

PROCESSO – POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Outrossim, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento, contrato de aluguel, declaração de união estável com firma 

reconhecida em cartório ou documento semelhante de acordo com o caso, 

desde que bastante a comprovar o vínculo com a pessoa cujo nome 

consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO ASSINALADO, caso a 

parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de conseguir o competente 

comprovante de residência, determino desde já que o Sr.(a) Oficial de 

justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja 

certificado quanto a veracidade do endereço indicado. Não apresentada 

justificativa plausível ou quedando-se silente, tornem os autos conclusos 

para extinção. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002363-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002363-03.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE ANTONIO DE ARAUJO 

DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Atento ao poder geral de cautela, DETERMINO 

que a parte reclamante comprove sua residência por documento idôneo e 

atual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por 

indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC, 

ou, conforme o caso, ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, IV do mesmo 

Código. Assevera-se que a determinação tem suporte na Jurisprudência 

deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA VOLUNTARIAMENTE 

PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM QUE RESIDE O AUTOR 

– EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR COMPROVANTE DE ENDEREÇO 

– INÉRCIA DA PARTE AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO À FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E 

REGULAR DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO 

PERANTE JUÍZO SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE 

VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO À 

INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida sentença de 

extinção do feito sem resolução do mérito à falta de pressuposto de 

constituição válida e regular do processo quando a parte autora, intimada 
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para emendar a inicial e apresentar comprovante de endereço na Comarca 

perante a qual ajuizou a demanda, afastando, assim, a suspeita de 

tentativa de violação ao princípio do juiz natural, permanece inerte. 2. O 

ajuizamento de ação perante Comarca diversa daquela onde reside a 

parte autora, com intuito de ser beneficiada por decisões de magistrado 

posteriormente aposentado compulsoriamente precisamente por admitir o 

processamento de ações bancárias ajuizadas por pessoas não 

residentes em sua Comarca de atuação caracteriza litigância de má-fé por 

alteração da verdade dos fatos, devendo a parte autora ser condenada 

às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% sobre o valor 

atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e indenização à parte 

contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a ser arbitrado pelo 

juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de extinção do feito 

sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser condenada aos ônus 

sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que devem ser 

fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o 

valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo 

possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, ainda, 

conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 8º, do 

CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, Relator: 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo acrescentado). 

Consigne-se que a comprovação de residência em nome da parte é 

essencial nesta espécie de demanda, para fixação da competência 

territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à prestação 

jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Outrossim, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento, contrato de aluguel, declaração de união estável com firma 

reconhecida em cartório ou documento semelhante de acordo com o caso, 

desde que bastante a comprovar o vínculo com a pessoa cujo nome 

consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO ASSINALADO, caso a 

parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de conseguir o competente 

comprovante de residência, determino desde já que o Sr.(a) Oficial de 

justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja 

certificado quanto a veracidade do endereço indicado. Não apresentada 

justificativa plausível ou quedando-se silente, tornem os autos conclusos 

para extinção. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002364-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

MARCONI PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002364-85.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARCONI PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. Por enquanto, 

cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a 

ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. A tutela de urgência pleiteada exige, além da comprovação 

do perigo de dano, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. Destaca-se, ainda, orientação 

emanada do e. STJ sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança 

indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa 

ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" 

(REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora 

Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que 

não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a 

concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria 

revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Assim, sob juízo de cognição sumária e 

diante da inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte, INDEFIRO a tutela de urgência, podendo ser objeto de 

reapreciação após a contestação. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus 

da prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação 

de hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da 

prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de 

Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. 

Int. Cumpra-se. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002357-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS (ADVOGADO(A))

LUIS ALBERTO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002357-93.2018.8.11.0010. REQUERENTE: LUIS ALBERTO DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A VISTOS ETC, LUIZ 

ALBERTO DOS SANTOS SILVA ajuíza a presente “ação de indenização 

por danos morais com pedido de liminar” em face de BANCO BRADESCO 

S.A., almejando a concessão da tutela de urgência com vistas à exclusão 

de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.. Com a inicial vieram 

documentos. É o relato necessário. Decido. Da tutela provisória de 

urgência. Quanto ao pedido de liminar a pretensão exposta na peça 

inaugural prospera. Acerca da tutela de urgência, o art. 300, do NCPC 

assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A primeira condição para o 

deferimento da tutela de urgência – probabilidade do direito – é em 

verdade “aquela que surge da confrontação das alegações e das provas 

com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O Juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder a tutela provisória” (Breves Comentários ao Novo Código de 

Processo Civil. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo 

Talamini e Bruno Dantas. RT, 2015, p. 782) Em outras palavras, o autor 

“deve demonstrar que seu direito muito provavelmente existe (...) A esse 

direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus 

boni juris” (Novo Código de Processo Civil Comentado. José Miguel Garcia 

Medina. RT, 2015, p. 472). No caso em exame, concluo pela presença do 

referido pressuposto, na medida em que é plenamente plausível a 

alegação da parte autora quanto a inexistência do débito negativado - 

situação esta inclusive corriqueira atualmente -, asseverando ter 

formulado acordo com a empresa reclamada, devidamente quitado. Noutro 

giro, a segunda condição para o deferimento da tutela de urgência – 
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perigo de dano – é indiscutível nos autos diante da impossibilidade de 

obtenção de crédito pela autora enquanto perdurar a constrição cadastral. 

Ademais, não vislumbro nos autos o risco de perigo de irreversibilidade 

com a concessão da liminar, considerando a possibilidade de revogação 

da medida a qualquer tempo, conforme dispõe o art. 296 do Caderno 

Processual: “Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na 

pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou 

modificada.” De rigor, portanto, a concessão da liminar para suspender os 

efeitos da negativação nos órgãos de proteção ao crédito, em relação ao 

débito mencionado na peça inicial. Quanto à ordem específica liminar da 

obrigação de fazer almejada pelo requerente, o art. 536, caput e § 1º, c/c 

art. 537, caput e § 1º, do NCPC, assim dispõem: “Art. 536. No cumprimento 

de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de 

não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da 

tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático 

equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do 

exequente. § 1º. Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá 

determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e 

apreensão, remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras (...)”. 

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser 

aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença 

(...) § 1º. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a 

periodicidade da multa (...)”. Com efeito, em observância ao princípio 

constitucional da efetividade da prestação jurisdicional inserto no art. 5º, 

inciso XXXV, da CF/88, é de rigor a implementação de meio coercitivo 

adequado e suficiente para garantir o cumprimento do provimento 

jurisdicional prolatado. Consoante a doutrina processualista qualitativa, tais 

medidas não estão elencadas em rol taxativo na lei processual – princípio 

da tipicidade formal das medidas executivas – mas obedecem ao princípio 

da atipicidade. Em outras palavras, quando se trata de obrigação 

específica de fazer, não fazer ou entregar coisa certa, o juiz poderá 

valer-se até mesmo de meios executivos não previstos expressamente no 

CPC, como meio de entregar a efetiva tutela jurisdicional. Em hipóteses 

como o presente caso pode o magistrado determinar toda e qualquer 

medida necessária à efetivação da tutela ou à obtenção do resultado 

prático equivalente, impondo o mecanismo que entender apto e suficiente 

para a situação concreta. Referido princípio tem origem na forte tendência 

de se municiar o juiz de amplos poderes na condução do processo, 

assumindo posição participativa e comprometida com a prestação da tutela 

jurisdicional, em decorrência da multiplicidade e a complexidade das 

situações litigiosas que podem ser levadas a juízo. Portanto, ante o risco 

de se excluir direitos merecedores da tutela adequada, impõe-se a gradual 

observância do princípio da atipicidade, pois, um sistema que adota com 

exclusividade o princípio da atipicidade das medidas executivas, prevendo 

medidas executivas específicas apenas para alguns direitos, deixa 

desprovidos de tutela diversos direitos que não tenham sido lembrados 

pelo legislador (MEDINA, José Miguel Garcia. Execução Civil. Princípios 

fundamentais. São Paulo: RT, 2002, p. 298). Avaliando as circunstâncias 

do presente caso, reputo suficiente para o fim a que se destina a fixação 

de medida coercitiva consistente em multa diária por descumprimento da 

ordem judicial, no valor de R$ 100,00 (cem reais). Pelo exposto, DEFIRO a 

tutela de urgência em caráter provisório (art. 294 do NCPC) para o fim 

específico de determinar a demandada que providencie a exclusão do 

nome da parte autora do rol de inadimplentes do SPC e SERASA, referente 

ao débito mencionado na inicial, no prazo de cinco dias e sob pena de 

multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais). CITE-SE para os atos desta 

ação a fim de que compareça à audiência de conciliação em data a ser 

designada pelo cartório, consignando que deverá ser assistida por 

advogado e oferecer defesa no prazo legal, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. INTIME-SE a parte 

requerente da presente decisão e para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inc. I, 

da Lei m.º 9.099/95, com condenação em custas processuais. Outrossim, 

em atenção ao princípio da ampla defesa e levando-se em consideração a 

verossimilhança das alegações contidas na petição inicial, bem como a 

vulnerabilidade do Requerente/Consumidor que não detém o mesmo grau 

de informação, inclusive técnica, do Requerido/Fornecedor, com 

fundamento no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor e art. 

373, § 1º, do NCPC, DECRETO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, 

incumbindo à requerida o ônus de comprovar a origem da dívida 

negativada em nome do autor, haja vista, especialmente, a total 

impossibilidade do postulante fazer prova de fato negativo – prova 

diabólica. Oficie-se ao SPC e SERASA de todo o teor desta decisão, 

devendo ainda encaminhar a este Juízo resposta acerca do efetivo 

cumprimento no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Valter Fabrício Simioni da Silva 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002403-82.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS (ADVOGADO(A))

CLEUDECI MARIA VIEIRA CAVALCANTE MOURA CHAGAS (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002403-82.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CLEUDECI MARIA VIEIRA 

CAVALCANTE MOURA CHAGAS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. 1. No 

prazo de cinco dias, providencie a parte reclamante nova juntada do 

substabelecimento - id. 15706778, que se encontra ilegível. 2. Após, 

cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a 

ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 3. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. A tutela de urgência pleiteada exige, além da comprovação 

do perigo de dano, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. Destaca-se, ainda, orientação 

emanada do e. STJ sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança 

indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa 

ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" 

(REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora 

Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que 

não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a 

concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria 

revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Assim, sob juízo de cognição sumária e 

diante da inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte, INDEFIRO a tutela de urgência, podendo ser objeto de 

reapreciação após a contestação. 4. Sobre o pedido de inversão do ônus 

da prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação 

de hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da 

prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de 

Defesa do Consumidor. 5. Tomem-se as demais providências de estilo. 6. 

Int. Cumpra-se. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1000747-27.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SINESIA SANTOS CASTELI (EXEQUENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000747-27.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: SINESIA SANTOS CASTELI 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. JACIARA, 2 de outubro de 2018. 

Vistos, etc. I. Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, 

JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 

924 do CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de maio de 

2018, intime-se a parte contrária sobre o pedido de levantamento de 

depósito judicial, a fim de que, caso queira, manifeste-se no prazo de dois 

dias. III. Não apresentada impugnação ou recurso, autorizo que a parte 

postulante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos 

mediante a expedição do competente Alvará Judicial. IV. O alvará será 

expedido em nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este 

tenha procuração especial para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. VI. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. VII. 

Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com 

as baixas e anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000334-77.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARCOS GOMES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A JACIARA, 2 de outubro 

de 2018. Vistos, etc. I. Considerando que a obrigação foi integralmente 

satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II 

do art. 924 do CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de 

maio de 2018, intime-se a parte contrária sobre o pedido de levantamento 

de depósito judicial, a fim de que, caso queira, manifeste-se no prazo de 

dois dias. III. Não apresentada impugnação ou recurso, autorizo que a 

parte postulante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos 

autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial. IV. O alvará 

será expedido em nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este 

tenha procuração especial para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. VI. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. VII. 

Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com 

as baixas e anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000362-45.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000362-45.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. JACIARA, 2 de outubro de 2018. 

Vistos, etc. I. Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, 

JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 

924 do CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de maio de 

2018, intime-se a parte contrária sobre o pedido de levantamento de 

depósito judicial, a fim de que, caso queira, manifeste-se no prazo de dois 

dias. III. Não apresentada impugnação ou recurso, autorizo que a parte 

postulante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos 

mediante a expedição do competente Alvará Judicial. IV. O alvará será 

expedido em nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este 

tenha procuração especial para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. VI. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. VII. 

Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com 

as baixas e anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000392-17.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (ADVOGADO(A))

SUZANA SIQUEIRA LEAO (EXEQUENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA ARMELIN (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000392-17.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: SUZANA SIQUEIRA LEAO 

EXECUTADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO Vistos, 

etc. I. Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do 

CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, 

intime-se a parte contrária sobre o pedido de levantamento de depósito 

judicial, a fim de que, caso queira, manifeste-se no prazo de dois dias. III. 

Não apresentada impugnação ou recurso, autorizo que a parte postulante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. IV. O alvará será expedido em 

nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. VI. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. VII. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001084-55.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON FABIANO ALVES E SILVA (REQUERENTE)

MARIANA DA CUNHA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE MICHELE DOS SANTOS CARDOSO (REQUERIDO)

 

Intimar o patrono da parte autora para que proceda o recolhimento de 

diligência do (a) Oficial (a) de justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 67910 Nr: 256-81.2015.811.0018

 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: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Aparecido de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos observo que o requerido foi citado às fls. 64, 

havendo inclusive pleito de suspensão do feito face acordo extrajudicial 

entabulado entre as partes. Sendo assim, intime-se o requerente para que 

se manifeste o que entender de direito, no prazo legal sob pena de 

extinção do feito, conforme dispõe o artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 79099 Nr: 1600-63.2016.811.0018

 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: OGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido o alegado na inicial e na contestação. Assim sendo, nos 

termos do art. 357, inciso V, do CPC/2015 e para solução do mérito da 

causa, DESIGNO audiência de instrução para colheita do depoimento 

pessoal das partes e oitiva das testemunhas a serem arroladas para o dia 

13 de novembro de 2018, às 15hr30min. A contar da intimação desta 

decisão as partes possuem o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem nos 

autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, 

§4º e 450 do CPC/2015, sob pena de preclusão. ...INTIMEM-SE ambas as 

partes para fins e prazos do §1º, do artigo 357, do CPC/2015. Outrossim, 

considerando que a Defensoria Pública estava atuando representando 

ambas as partes e como atualmente somente existe um Defensor Público 

nesta Comarca, necessário que a requerida seja intimada pessoalmente 

para que constitua advogado nos autos ou informe sua impossibilidade de 

fazê-lo para a nomeação de dativo, bem como para que tome ciência 

desta decisão lhe oportunizando arrolar testemunhas a serem ouvidas na 

audiência designada. Providencie-se o necessário para a realização do 

ato. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 104367 Nr: 176-15.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Pinotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Caram Laurindo - 

OAB:21.522, Elida Sylbene Laurindo da Silva - OAB:6.009, Fernando 

Roberto Laurindo da Silva - OAB:4338-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13116, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:5871/MS

 Vistos etc. Defiro a oitiva da testemunha como informante, eis que é filha 

da parte autora. Junte-se carta de preposto e substabelecimento. Demais 

disso, considerando que não há outras provas a serem produzidas 

DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO. Saem as partes intimadas para 

apresentar razões finais escritas no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 364, §2º do CPC/2015. Após, venham-me os autos 

conclusos, bem como o apenso (cód. 110746) para sentença. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 100053 Nr: 6687-63.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Cesar Sterza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Catia Martins Rigonato, Luzilene de Fátima 

Nunes Alvorado-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir justificando sua necessidade no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de preclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56645 Nr: 2847-21.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mendanha Construtora Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Alessandra Mantovani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor, para retirar em cartório a Carta Precatória para 

cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103274 Nr: 8403-28.2017.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rejanne Ciliato Coutinho - 

OAB:20320/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor, da juntada de Informações.Ref:42

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70461 Nr: 1503-97.2015.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Garutti de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Fumagalli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA ZANIN - OAB:24478

 Intimar o patrono do autor, para retirar em cartório as Cartas Precatórias 

para cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 23476 Nr: 1507-18.2007.811.0018

 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: Marcos Marrafon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Priscila Cardoso Azoia Lopes, Ricardo Vieira 

Lopes, Secretária de Fazenda do Estado MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Marrafon - 

OAB:8565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Intimar o patrono do requerido, para retirar em cartória a Carta Precatória 
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para cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 98916 Nr: 6132-46.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A - Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Martin Paes de Barros, Diego Martin 

Paes de Barros, Agropecuaria Mandala Ltda-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, Euclides Ribeiro S. Junior - OAB:5222-MT

 Proceder a intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, 

Dr.Marco Andre Honda Flores, OAB/MT 9708-A, para querendo 

apresentar as contrarrazões no prazo legal, aos embargos de ref. 50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 100945 Nr: 7223-74.2017.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H(AdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - 

OAB:3884/MT, Pedro Roberto Romão - OAB:209551

 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 Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 71867 Nr: 2156-02.2015.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izabel Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilson Ferreira Pedrosa Filho - 

OAB:Matr. 0858878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Proceder a intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, Dr. 

Jorge Balbino da Silva acerca do mandado e certidão de fls. 34/35.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 98916 Nr: 6132-46.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A - Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Martin Paes de Barros, Diego Martin 

Paes de Barros, Agropecuaria Mandala Ltda-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, Euclides Ribeiro S. Junior - OAB:5222-MT

 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, o exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a 

expedição de certidão, nos termos do art. 828, que servirá também aos 

fins previstos no art. 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.Deverá, outrossim, o Sr. Oficial de Justiça nos termos 

do art. 154 do CPC indagar a parte executada quanto há proposta de 

acordo.Autorizo diligências em conformidade com o art. 212, § 2º, do Novo 

Código de Processo Civil.Intime-se.A presente decisão, servirá como 

carta, mandado ou ofício.Às providências necessárias.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 100472 Nr: 6924-97.2017.811.0018

 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 do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Martin Paes de Barros, Douglas Martin 

Paes de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Moleiro Neto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Renann Pastro 

Pavan - OAB:OAB/MT 17.354

 É o relatório. Decido....No que diz respeito à preliminar de carência de 

ação e cerceamento de defesa, ambas por ora, merecem ser rejeitadas, 

uma vez que estão ligada diretamente ao mérito da causa, devendo, 

portanto, serem analisadas quando da prolação da sentença. Quanto à 

alegação de inépcia da inicial, sendo cediço que para o seu 

reconhecimento é preciso que ocorra uma das hipóteses do artigo 330, § 

1º, do CPC, que são: ..Entretanto, por meio de simples leitura da peça 

inicial, verifico a presença das condições e dos elementos da ação, bem 

como, que da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão e que 

os pedidos não são incompatíveis entre si. Assim, rejeito a preliminar em 

questão. Considerando que devidamente intimados para especificarem as 

provas que pretendiam produzir a parte requerida quedou-se silente, 

razão pela qual declaro preclusa a produção de provas pelos requeridos. 

Por todo o exposto, não havendo outras preliminares suscitadas e 

qualquer nulidade ou irregularidade aparente, DECLARO O FEITO 

SANEADO, fixando como ponto controvertido a existência de 

responsabilidade civil dos requeridos em decorrência da prática de dano 

ambiental. Demais disso, nos termos do art. 357, inciso V, do CPC/2015 e 

para a solução do mérito da causa, defiro a oitiva das testemunhas 

informadas pelo Ministério Público às fls. 491 e colheita do depoimento 

pessoal dos requeridos, razão pela qual designo audiência de instrução 

para o dia 27 de novembro, às 16 hr30min. Caso seja arrolada testemunha 

residente em outra comarca e não haja compromisso de que a respectiva 

pessoa comparecerá na audiência aqui designada, expeça-se carta 

precatória para inquirição, com prazo de sessenta dias para cumprimento 

do ato (na sequência intimando-se as partes quanto à expedição da carta 

precatória e para que a parte que arrolou a testemunha comprove em 

cinco dias a respectiva distribuição junto ao juízo deprecado). INTIMEM-SE 

ambas as partes para fins e prazos do §1º, do artigo 357, do CPC/2015. 

Providencie-se o necessário para a realização do ato expedindo o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 6350 Nr: 73-67.2002.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Amb. Rec. Nat. Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. A. TOZO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo IBAMA em desfavor de N. A. 

Tozo & Cia Ltda, que devidamente citado, ofereceu bem à penhora (fls. 

30/31), não sendo o mesmo aceito pela exequente (fls. 42).

Ante a negativa na busca de outros bens do executado, a exequente 

pugnou pela penhora do bem nomeado (fls. 53), ao qual restou infrutífero 

sua localização, conforme certidão de fls. 79.

Instado a se manifestar e devidamente intimada, a exequente quedou-se 

inerte (fls. 82).

 É o relatório. Decido.

Afere-se dos autos que a exequente, devidamente intimada não deu 

regular andamento ao feito, o que demonstra o seu abandono. Logo, tenho 

que determinar nova intimação da mesma seria desprestigiar os demais 

processos pendentes de movimentação.

Com estas considerações, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Sem custas nos termos do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.

P.R.Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas 

legais.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 65274 Nr: 2475-04.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Alves da Silva

 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:

 Vistos, etc.

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, devidamente qualificado, 

apresentou IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO que lhe move Marlene Alves da 

Silva, sustentando o excesso de execução e requerendo a homologação 

dos cálculos apresentados.

Juntou documento de fls. 89.

Instada a se manifestar acerca da presente impugnação a execução, a 

parte Exequente às fls. 93, alegou que concorda com o cálculo 

apresentado pela autarquia.

 É o breve relatório do necessário.

 Decido.

Da análise da impugnação apresentada, acolho a alegação de excesso de 

execução e reconheço como devida o os valores constantes às fls. 

89/89-v, motivo pelo qual homologo.

 Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das verbas 

decorrentes da sucumbência em razão da condição de hipossuficiente da 

mesma.

Portanto, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 3º, I da Resolução nº 405/2016 do Conselho da 

Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo 

(artigo 450 CNGC/MT).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 31694 Nr: 4290-46.2008.811.0018

 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): Amiraldo Rezende Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O MUNICÍPIO DE JUARA/MT, devidamente qualificado, ajuizou ação de 

execução fiscal em desfavor de Amarildo Rezende Nunes, visando o 

pagamento de débito tributário consistente em R$ 415,87 (quatrocentos e 

quinze reais e oitenta e sete centavos).

 É o relatório. Decido.

A Lei Municipal nº 2.426/2014, no seu artigo 13, prevê que os débitos 

fiscais que não alcançarem o valor de 15 (quinze) UPFMT (Unidade Padrão 

Fiscal do Estado de Mato Grosso) deverão ser cobrados mediante 

cobrança extrajudicial:

 “Art. 13. Os débitos fiscais que atualizados e não quitados, somarem 

menos que 15 (quinze) UPFMT (Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato 

Grosso), deverão ser cobrados mediante cobrança extrajudicial 

(Protesto/Serasa/SPC), sendo que os débitos que somarem valores 

superiores a 15 (quinze) UPFMT serão cobreados judicialmente e também 

extrajudicialmente”.

Assim, tendo em vista que o valor de 15 (quinze) UPFMT corresponde à 

R$1.937,85 (um mil novecentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco 

centavos), certo é que resta ausente o interesse de agir da parte 

exequente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos do artigo 485, VI, 

do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55883 Nr: 2102-41.2012.811.0018

 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: Vanderlei Lima Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo de Andrade Assunção, Vanderci 

Basilio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B, Thiago de 

Abreu Ferreira - OAB:5928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 Vistos, etc.

Trata-se de ação possessória proposta por Vanderlei Lima Santana em 

face de Angelo de Andrade Assunção e Vanderci Basilio, todos 

devidamente qualificados, havendo composição quanto ao litígio junto ao 

CEJUSC/JUARA (fls. 681/683).

Considerando a regularidade da transação entabulada entre as partes, 

sem delongas, ressalvados má-fé, conluio, fraude ou simulação, 

HOMOLOGO o acordo supramencionado para que surta seus efeitos 

jurídicos e legais e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, alínea 

"b", do CPC.

Custas e honorários na forma pactuada.

Intimem-se.

Após o decurso do trânsito em julgado e eventual cumprimento de 

sentença, arquive-se com as cautelas legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 19653 Nr: 2081-75.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Kerber-ME, Valdir Kerber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz Correa da Costa 

S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor da certidão retro, diga a exequente no prazo legal.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 33605 Nr: 1232-98.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens B. C. Lauer - ME, Rubens Benedito 

Carlos Lauer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Translade-se cópia da sentença proferida no apenso (código 101011) e 

após o seu respectivo trânsito em julgado, diga a exequente no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37304 Nr: 1472-53.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. R. de S. A. Costa Confecções-ME.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Translade-se cópia da sentença no apenso (código 106919) e após o seu 

respectivo trânsito em julgado, diga o exequente no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37557 Nr: 1724-56.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elcio Lima do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lopes & Arroyo -Empreendimentos Imobiliários 

Ltda, Juvenal Arroyo Lopes, Roberto Aparecido Arroyo Marchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Fabio Alves Donizeti - OAB:12.674, Silvio Luiz de 

Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 Vistos, etc.

Volvendo os autos, em análise ao acordo firmado (fls. 394/397), revogo 

em parte a decisão de fls. 444/445 e defiro o pedido de fls. 435.

Expeça-se o necessário para o cumprimento integral da decisão retro e 

arquive-se com as cautelas legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37220 Nr: 1388-52.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edgar Capinoa Tewit

 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: Diego Pereira Machado - 

OAB:1526582-Procura

 ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE em todos os seus termos a 

presente ação, extinguindo o feito na forma do art. 487, I do NCPC, com 

julgamento de mérito, ante a falta de provas da condição de segurado 

especial.Isento o Autor quanto ao pagamento das custas processuais e 

honorários.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): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 38463 Nr: 2487-57.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenir Rossatti Mancoelho, Jonathan Cesar 

Medina Rossati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Banco Bradesco S/A propôs ação de execução em face de Aldenir 

Rossatti Mancoelho e Jonathan Cesar Medina Rossatti, todos devidamente 

qualificados nos autos, ao qual pende de citação do executado Jonathan 

Cesar Medina Rossatti, sendo os autos remetidos ao arquivo provisório a 

pedido do exequente (fls. 91/92).

Após o decurso do prazo, o exequente foi devidamente intimado (fls. 95) e 

quedou-se inerte (fls. 96).

É o relatório. Decido.

Afere-se dos autos que somente o executado Aldenir Rossatti Mancoelho 

foi citado e após a remessa dos autos ao arquivo provisório, o exequente 

foi devidamente intimado e não se manifestou, demonstrando a falta de 

interesse no prosseguimento do feito.

 Assim, nos termos do artigo 485, VI, do CPC e artigo 591 da CNGC/MT, 

julgo extinto o feito sem resolução de mérito.

Condeno o exequente ao pagamento de eventuais custas remanescentes.

P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37302 Nr: 1470-83.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Aparecido Gonçalves-ME, Reinaldo 

Aparecido Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública do Estado de 

Mato Grosso em face de Reinaldo Aparecido Gonçalves-ME e Reinaldo 

Aparecido Gonçalves, os quais não foram citados desta lide apesar das 

diversas tentativas e instado a se manifestar sobre a certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 67, a Fazenda Estadual quedou-se inerte (fls. 69).

É o relatório. Decido.

Afere-se dos autos que a exequente, devidamente intimada, não deu 

regular prosseguimento ao feito, o que configura seu abandono. Logo, 

tenho que determinar nova intimação da mesma seria desprestigiar os 

demais processos pendentes de movimentação.

Com estas considerações, julgo extinto o feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Sem custas nos termos do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.

P.R.Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas 

legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35178 Nr: 2739-94.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magui - Ind. Com. Exportação e Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Inaldo Xavier de 

Siqueira Santos Neto - OAB:9.270MT, Luciana Joanucci Motti - 

OAB:7832/MT, Rodrigo Sampaio de Siqueira - OAB:OAB/MT 9.259, 

Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Transladar a sentença dos embargos a estes autos, bem como intime-se o 

exequente pessoalmente para cumprir a decisão de fls. 103, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 66613 Nr: 3443-34.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noe Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:15.312/MT, RODRIGO CARLOS BERGO - OAB:8435

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o 

valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 
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a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento (10%).

 Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente 

sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º do NCPC).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, 

voltem-me os autos conclusos para análise do pedido de penhora online.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 90928 Nr: 2123-41.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Roberto Betarello Setolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva Ltda-ME, Jezyka Andrea 

Tonhon Carrasco, Fernando Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o 

valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento (10%).

 Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente 

sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º do NCPC).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, 

voltem-me os autos conclusos para análise do pedido de penhora online.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 2457 Nr: 827-14.1999.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brida - Industria e Comércio de Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felicio Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Vistos etc.

Ante o teor da petição de fls. 641, no termos do art. 10 do CPC, diga o 

embargante/executado no prazo legal.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64852 Nr: 2125-16.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cordeiro Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino o integral cumprimento da decisão de fls. 47/48.

Após, certifique-se e voltem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 59649 Nr: 2186-08.2013.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anelita Matias Aleixo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Eldorado Ltda, Expresso Juara Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, vera - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: andressa Calvoso de 

Carvalho Mendonça - OAB:6.173 OAB/MT, RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 5.985, Roberto Cavalcanti Batista - 

OAB:5868-A

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o 

valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento (10%).

 Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente 

sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º do NCPC).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, 

voltem-me os autos conclusos para análise do pedido de penhora online.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 36422 Nr: 588-24.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEPdS, Neidi Aparecida Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Omar Moreira Prestes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A, 

Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o 

valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento (10%).

 Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente 

sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º do NCPC).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, 

voltem-me os autos conclusos para análise do pedido de penhora online.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 36148 Nr: 313-75.2010.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Magui - Ind. Com. Exportação e Madeiras Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Vanessa Tokie 

Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 Vistos, etc.

Cuida-se de “Ação de Embargos à Execução proposta por Magui-Industria, 

Comércio, Exportação de Madeiras Ltda, em face de Banco Bradesco S/A, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 62/64 fora anexado a renúncia ao mandato pela patrona do 

embargante.

Às fls. 66 fora proferido despacho determinando intimação do executado 

para constituir advogado.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige 

maiores delongas.

A autora não constituiu novo patrono, tampouco informou se possuía 

interesse no prosseguimento do feito.

Assim, reputo válida a intimação da embargante conforme fls. 65, com 

supedâneo no artigo 274, parágrafo único, do CPC.

Sem delongas desnecessárias, ante a ausência de condições da ação, a 

extinção da ação sem resolução do mérito se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, por ausência de representação processual e ausência de 

condições da ação, nos termos do artigo 76 c/c artigo 485, inciso IV, 

ambos do CPC/2015.

Às providências.

Condeno o embargante em custas e demais despesas processuais, bem 

como fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, 

nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Na hipótese de não recolhimento após intimação, proceda-se como 

determina o Art. 462 da CNGC/MT.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 89604 Nr: 1438-34.2017.811.0018

 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: Maria Bergamo Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Bergamo Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 Intimar as partes acerca do Laudo Médico Pericial de folha 99 (ref.: 92), 

para querendo, manifestar-se no prazo legal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64313 Nr: 1658-37.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sociedade Médica São Lucas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:MT/4062

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Tendo em vista a apresentação das razões e contrarrazões recursais 

REMETAM os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64555 Nr: 1875-80.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrade Grokt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 35863 Nr: 28-82.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valentina Saqui

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880, 

Luiz Carlos Carassa - OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

A parte requerente interpôs recurso de Apelação, para conhecimento da 

matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 Considerando que a parte apelada apesar de intimada não contrarrazões 

recursais, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61111 Nr: 3725-09.2013.811.0018

 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: Jurandyr Barros de Carvalho Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Carlos Ortiz ME, Luiz Carlos Ortiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT, Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Tendo em vista a apresentação das razões e contrarrazões recursais 

REMETAM os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 33465 Nr: 1133-31.2009.811.0018
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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: Tatiana Mardegan Saraiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI - Coop. de Crédito de Livre Admissão 

de Associados Vale do Juruena Ltda, Nelson Piery da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT, Rodolfo 

Correa da Costa Junior - OAB:7445-MT

 D E C I S Ã O

Recebo o cumprimento de sentença.

Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague 

o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento (10%).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, desde já 

determino a realização de penhora on line dos valores buscados.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42234 Nr: 2667-39.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juara Comércio de Ferragens Ltda, André Ricardo 

Tavares Elias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metalurgica Monte Castelo Ltda, Banco do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081/MT, Angelise A . Manfredine - OAB:36.415, Edenir Luiz 

Manfredini - OAB:18351, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Tendo em vista a apresentação das razões e contrarrazões recursais 

REMETAM os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55996 Nr: 2222-84.2012.811.0018

 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: Terezinha Alves da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Útil Com. Rep. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: fellipe Gebauer de Negreiro 

- OAB:14583-MT, Luiz Carlos Moreira de Negreiro - OAB:3.530-A/MT

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Tendo em vista a apresentação das razões e contrarrazões recursais 

REMETAM os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35343 Nr: 2897-52.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Sidooski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 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:

 DESPACHO

A parte requerida interpôs recurso de Apelação, para conhecimento da 

matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 Considerando que a parte apelada já apresentou as contrarrazões 

recursais, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 2456 Nr: 826-29.1999.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brida - Industria e Comércio de Madeiras Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:12560 MT, Fabricio Tsuji Ishiki - OAB:13.218/B, 

Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308-A, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 Considerando que a publicação fl.2034 referente a r.decisão fl.2033, não 

constou o patrono da parte requerida, conforme fl.1839, promovo nova 

publicação para intimação do nobre advogado Dr. Marcos Antonio de A. 

Ribeiro, OAB/MT 5.308-A.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57459 Nr: 26-10.2013.811.0018

 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: José Francisco da Silva, Rivadavia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Eldorado Ltda, Expresso Juara Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO DE 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173, João Gabriel Silva Tirapelle - 

OAB:10455/MT, Roberto Cavalcanti Batista - OAB:5868-A

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Tendo em vista a apresentação das razões e contrarrazões recursais 

REMETAM os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60266 Nr: 2848-69.2013.811.0018

 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: Maria da Caridade de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi - 

OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 DESPACHO

A parte requerida interpôs recurso de Apelação, para conhecimento da 

matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 Considerando que a parte apelada já apresentou as contrarrazões 

recursais, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64947 Nr: 2214-39.2014.811.0018

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neiva Nunes Rezende Wielewski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair de Almeida Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas José de Souza - 

OAB:OAB/MT 18.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 D E C I S Ã O

Recebo o cumprimento de sentença.

Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague 

o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento (10%).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, desde já 

determino a realização de penhora on line dos valores buscados.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60564 Nr: 3172-59.2013.811.0018

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silviana Milene dos Santos - 

OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Denes Ceconello Leite 

- OAB:8.840-B, Itallo Gustavo de Almeida Leite - OAB:7.413

 Pois bem, primeiramente conheço dos embargos de declaração, eis que 

tempestivos.Demais disso registro que analisando a sentença atacada, 

não vislumbro nenhuma obscuridade, contradição ou omissão, fato que 

demonstra que os embargos em tela almejam a reforma do mérito do 

julgamento.Ocorre que, a finalidade do recurso de embargos de 

declaração é complementar a decisão ou sentença quando presente 

omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a 

conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas, sendo certo, 

portanto, que somente é possível conferir efeitos infringentes ou 

modificativos a tal recurso se para corrigir referidos defeitos.Sobre o 

assunto, é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - 

RECURSO DESPROVIDO Os embargos declaratórios não constituem 

recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não 

padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, 

contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão, contradição e 

obscuridade no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão da 

matéria apreciada. (ED 83976/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, 

Publicado no DJE 18/08/2017).EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO - RECURSO DESPROVIDO. Os embargos declaratórios não 

constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão 

embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição 

(obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão, 

contradição e obscuridade no v. acórdão, pretende o embargante a 

rediscussão da matéria apreciada. (ED 83976/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

16/08/2017, Publicado no DJE 18/08/2017).No caso em apreço, trata-se de 

mero inconformismo com a sentença que deverá ser atacada por meio de 

recurso próprio.FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, diante do não 

preenchimento dos requisitos legais e a inexistência de omissão, REJEITO 

todos OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63364 Nr: 786-22.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Creusa Ferreira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor, 

Secretaria de Estado da Saúde de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Tendo em vista a apresentação das razões e contrarrazões recursais 

REMETAM os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43704 Nr: 815-43.2012.811.0018

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Valdomiro Santos de Souza, Jose Francisco 

dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Lopes da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A, Fernando do Nascimento Melo - 

OAB:9110/MT

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Tendo em vista a apresentação das razões e contrarrazões recursais 

REMETAM os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72762 Nr: 2565-75.2015.811.0018

 AÇÃO: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor 

Empresário->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: Amauri Gonçalves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Shirle Wilson Baglioni da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III – DISPOSITIVO: FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo parcialmente 

procedentes os pedidos, condenando a parte requerida a restituir 

integralmente o valor de R$ 1.163,00 (Mil cento e sessenta e três reais), 

antecipado a título de entrada e confirmação da compra e venda.O valor 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 436 de 804



acima deverá ser corrigido monetariamente, a partir do 

DESEMBOLSO/PAGAMENTO das quantias e/ou PREJUÍZO, com base no 

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 CTN e Enunciado 20 da I Jornada do CJF/STJ, a partir da citação – mora 

ex persona (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, todos do Código 

Civil).Fixo honorários advocatícios no percentual 10 % sobre o valor 

atualizado da causa. Custas processuais pelo requerido. P.R.I.C. Saem os 

presentes intimados

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35856 Nr: 21-90.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Moreira

 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:

 D E C I S Ã O

RECEBO O PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, eis que preenchidos 

os requisitos do art. 534 do CPC.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica Estadual na pessoa do seu representante 

judicial para que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como 

incidente a estes próprios autos.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86004 Nr: 5267-57.2016.811.0018

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Martins Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ronaldo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA MASSIGNAN 

MARTINS - OAB:9248/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 DECISÃO.: 1- expeça-se carta precatória para a inquirição das 

testemunhas arroladas pelo embargante. 2 – certifique–se a eventual 

preclusão da decisão de folhas 47/48 da execução em anexo, devendo a 

gestora certificar se a houve a intimação das partes e na pessoa de 

quem. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 80 Nr: 92-20.1995.811.0018

 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, Alcides Fanti Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felicio Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste no presente feito, 

tendo em vista o pedido de desarquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 38916 Nr: 2939-67.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simoni Aparecida Minozzo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT/13431-B, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A

 Intimar Patrono da parte requerida para que se manifeste no presente 

feito, tendo em vista o pedido de desarquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 38876 Nr: 2900-70.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilza Jandira Andreis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauricio Obladen Aguiar - 

OAB:21.783-PR, Marcio Ari Vendruscolo - OAB:24736/PR

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Tendo em vista a apresentação das razões e contrarrazões recursais 

REMETAM os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65387 Nr: 2563-42.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro Rogério Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil/Juara, Banco Panamericano 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 12.208-A

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Tendo em vista a apresentação das razões e contrarrazões recursais 

REMETAM os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 32857 Nr: 716-78.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gomes de Alcantara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 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:

 D E C I S Ã O

A parte requerente interpôs recurso de Apelação, para conhecimento da 

matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 Considerando que a parte apelada apesar de intimada não contrarrazões 

recursais, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 30620 Nr: 3191-41.2008.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itau Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, JULGO PROCEDENTE o pedido contido 

na inicial, razão por que CONDENO a parte demandada ao pagamento de 

valor de indenização no equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, à 

época do efetivo pagamento, referente ao seguro DPVAT, nos termos do 

artigo 3º, alínea “b” da lei 6.194/74 antes de sua alteração, corrigidos 

monetariamente a partir do acidente, acrescidos de juros de mora fixados 

em 1% ao mês, conforme artigo 406 do Código Civil, estes contados a 

partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil e correção 

monetária a partir do sinistro (18/12/2006 – F. 20).Condeno ainda a 

requerida no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme artigo 85, 

§2º do Código de Processo Civil.Por fim, DECLARO O PROCESSO EXTINTO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC.Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as anotações e baixas de 

estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63939 Nr: 1310-19.2014.811.0018

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Tadeu Ossani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Abra-se vista ao apelado para contrarrazões no prazo legal.

Findo o prazo, com ou sem as contrarrazões, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 27238 Nr: 5214-91.2007.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ferreira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sibal Sociedade Imobiliária da Bacia da 

Amazônia Ltda, Tauane Alves de Oliveira, Aliny Carla Oliveira de Lima, 

Elisangela Alves de Oliveira, Rute Oliveira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Fabricio Tsuji Ishiki - OAB:13.218/B, Felicio 

Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Tendo em vista a apresentação das razões e contrarrazões recursais 

REMETAM os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64478 Nr: 1806-48.2014.811.0018

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco de Lage Landen Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose dos Santos Neto - 

OAB:63477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Archanjo Dama Filho 

- OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT, Renan 

Nadaf Gusmão - OAB:16.284/MT

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Considerando que o apelado, intimado, não apresentou suas 

contrarrazões recursais, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63243 Nr: 675-38.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Caetano de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Abra-se vista ao apelado para contrarrazões no prazo legal.

Findo o prazo, com ou sem as contrarrazões, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42774 Nr: 3204-35.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maximiano Araújo Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:MT/3127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:4.062

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Tendo em vista a apresentação das razões e contrarrazões recursais 

REMETAM os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62165 Nr: 4792-09.2013.811.0018

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Aparecido Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Tendo em vista a apresentação das razões e contrarrazões recursais 

REMETAM os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56466 Nr: 2706-02.2012.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Alves

 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:

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Abra-se vista ao apelado para contrarrazões no prazo legal.

Findo o prazo, com ou sem as contrarrazões, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69299 Nr: 957-42.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Landin Azoia, Maria Iolanda 

Landim Azoia. Savoine

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Balan Zappia - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Vistos etc;Admito como meios de provas aptos a comprovarem as 

alegações das partes o depoimento pessoal, a prova testemunhal, e a 

prova pericial. Deverá o Ministério Público indicar o endereço das 

testemunhas arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão da prova testemunhal. Indicados os endereços, desde já 

determina a expedição das cartas precatórias.Defiro a produção da prova 

pericial pleiteada pelos requeridos. Para tanto, adoto as seguintes 

providências:a) nomeio o perito JOÃO GHELLER (...).Frise-se, desde já, 

que a liberação da ultima parcela dos honorários periciais somente poderá 

ser levantada após o encerramento do trabalho, depois de entregue o 

laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários, conforme art. 

465, § 4° do CPC.g) Efetuado o depósito da primeira parcela, intime-se o 

perito para indicar e informar a este juízo e as partes, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, data e local para ter início a produção da prova, 

a fim de dar ciência as partes. As diligências periciais deverão ser 

concluídas no prazo máximo de 90 (noventa dias), com a apresentação do 

laudo em juízo.h) Apresentado o laudo, manifestem-se as partes e os 

assistentes técnicos no prazo legal.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40140 Nr: 596-64.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Cabreiras da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

A parte requerente interpôs recurso de Apelação, para conhecimento da 

matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 Considerando que a parte apelada apesar de intimada não apresentou 

contrarrazões recursais, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64371 Nr: 1706-93.2014.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danielle Pelizaro Veloso de Araujo-ME, Danielle Pelizaro 

Veloso de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 D E C I S Ã O

Recebo o cumprimento de sentença.

Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague 

o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento (10%).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, desde já 

determino a realização de penhora on line dos valores buscados.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 89870 Nr: 1572-61.2017.811.0018

 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): ENEL GREEN POWER FAZENDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Henrique de Paula Alves 

Ferreira - OAB:11354/MT, Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BONEFF PAZOS 

MAREQUE - OAB:189193

 Vistos etc; Trata-se de pedido de reconsideração em face da decisão 

que determinou o seguimento do feito. Aduz que não seria apropriada a 

decisão exarada, dando continuidade à execução, tendo em vista que 

apenas após o transito em julgado seria possível comando judicial nesse 

sentido. Pois bem, o pedido é improcedente por duas razões bem simples. 

Primeiro, aos embargos à execução não foi atribuído efeito suspensivo. 

Em segundo lugar, o art. 1.012, §1º, III, do CPC determina que na hipótese 

de sentença de extinção sem resolução do mérito, ou em caso de 

improcedência, em hipótese de embargos do executado, a apelação será 

dotada apenas de efeito suspensivo. (...) FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS 

rejeito o pedido de reconsideração. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41500 Nr: 1939-95.2011.811.0018
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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: Sebastião Calixto de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

A parte requerente interpôs recurso de Apelação, para conhecimento da 

matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 Considerando que a parte apelada apesar de intimada não apresentou 

contrarrazões recursais, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 59871 Nr: 2425-12.2013.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armid Pinheiro Youssef

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Rec. 

Naturais Renovaveis-IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Tendo em vista a apresentação das razões e contrarrazões recursais 

REMETAM os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-07.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO (ADVOGADO(A))

G. CONRADI DOS SANTOS - ME (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE NONATO RAMOS (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 11/12/2018 10:00 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000620-31.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES (ADVOGADO(A))

G. CONRADI DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE CRISTINA NOVAIS DA SILVA (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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74340 Nr: 3348-67.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Henrique da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405

 Vista às partes para apresentarem alegações finais.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 103224 Nr: 8390-29.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emanuel Borges de Brito, Juliano Bezerra 

Pereira, Leandro Borges Soares, Tulio da Silva de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21617/O, Enoque Sampaio - OAB:19.120, 

Lauro Gonçalo da Costa - OAB:15304

 Intimar a defesa dos réus para apresentarem memoriais, no prazo de 5 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 104501 Nr: 276-67.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Celeste Rangel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Homologo o pedido de desistência. Considerando a apresentação de 

memoriais finais pelo Ministério Público, intime-se a defesa para apresentar 

seus memoriais e em seguida conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 709227 Nr: 4039-47.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Ferreira Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 Vistos.

Considerado que réu manifestou a sua vontade de recorrer da sentença 

conforme certidão de referencia 118, recebo o recurso, nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (art. 597 do Código de Processo Penal), eis que 

tempestivo.

Intime-se o advogado de defensa para apresentar as razões, no prazo 

legal (CPP art. 600).

 Após, apresentada as razões sobreditas, abra-se vista ao Ministério 

Público para contrarrazoar, no prazo legal.

Findo o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 73193 Nr: 2743-24.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julianderson da Silva Brandini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:23.070

 Promovo a intimação do advogado do réu, para apresentar memoriais no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 69530 Nr: 1068-26.2015.811.0018
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Zanotto Lopes Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074

 Vistos etc,

Homologo o pedido de desistência feito pelo Ministério Público de oitiva da 

testemunha Marcos Aurélio Barbosa.

Abram-se vistas dos autos para as partes apresentarem alegações finais 

no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 64547 Nr: 1871-43.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maykon Silva Vandresen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Vistos etc, dê-se vistas dos autos às partes para apresentação de 

memoriais finais, após, conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 96954 Nr: 5109-65.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Carlos Bogado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17.762-A MT

 Portanto, não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de setembro de 

2018, às 15h30min. Intimem-se as testemunhas arroladas. Caso as 

testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta precatória 

para a oitiva, intimando-se a defesa da expedição (Súmula 273 - STJ - 

Intimada à defesa da expedição da carta precatória, torna-se 

desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado).Ciência 

ao Ministério Público e a Defensoria Pública.Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 61615 Nr: 4241-29.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio de Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Cód. 61615

Vistos.

Considerando a manifestação Ministerial (fl. 162), homologo a desistência 

da testemunha Anália Ambrózio e, por conseguinte, declaro encerrada a 

instrução processual.

 Sendo assim, abram-se vistas às partes para apresentarem memorias 

finais, no prazo legal, observado-se a sequência do atos.

Após, concluso para sentença.

No mais, cumpra-se o já determinado à fl. 162.

Às providências.

Juara, 10 de maio de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001487-03.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN RODRIGUES DE GOIS (REQUERENTE)

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001487-03.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: WILLIAN RODRIGUES DE GOIS REQUERIDO: TUT 

TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL VISTOS. Da análise da 

petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do NCPC, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 

do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do 

mesmo códex, recebo a petição inicial e DETERMINO a remessa do 

presente feito ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca, para designação e realização de audiência de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334, caput, do Código de 

Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a intimação da requerente e a 

citação da parte requerida, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência designada (art. 695, § 2º do NCPC). 

Consigne-se que não havendo autocomposição, sai o réu intimado para 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da 

audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC). 

Havendo desinteresse da parte requerida na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou da requerida à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela autora (CPC art. 344). Concedo ao autor os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. Sem prejuízo, 

considerando que a petição de ID. 15619669 e os documentos anexos são 

meras reproduções da petição inicial de ID. 15589827 e documentos, 

promova-se a sua exclusão. Às providências. Juína/MT, 2 de outubro de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001602-58.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

MARCIA GARDIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001602-58.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA EXECUTADO: JOSE DE 

OLIVEIRA VISTOS ETC. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA em face de JOSÉ DE OLIVEIRA, visando a 

cobrança de IPTU. Com a inicial foi carreada Certidão de Dívida Ativa – 

CDA sem autenticação da autoridade fiscal competente. É o breve 

relatório. Decido. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a 

extinção é a medida que se impõe, pelo fato de que a CDA que funda a 

presente ação padecer de vício insanável. O art. 202, do CTN reza que: 

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: (...) [g.n.] No mesmo sentido, é a 

disposição do art. 2º, §6º, da LEF, in verbis: Art. 2º. (...) § 6º - A Certidão 

de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e 

será autenticada pela autoridade competente. [g.n.] E segundo a regra 

inserta no art. 203, do CTN a omissão de qualquer dos requisitos previstos 

no art. 202 é causa de nulidade da CDA e, consequentemente, da 

execução por ausência de título a lastreá-la. Vejamos: Art. 203. A omissão 

de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles 
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relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 

dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de 

primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao 

sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que 

somente poderá versar sobre a parte modificada. Deste modo, a nulidade 

deve ser reconhecida porque inexiste na Certidão de Dívida Ativa - CDA a 

assinatura da autoridade fiscal competente (tendo em vista que trata-se 

de mera cópia reprográfica), o que contraria o disposto no caput do art. 

202, do CTN. Nesse sentido, é a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTORIDADE 

FISCAL. 1. O art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830, estabelece os requisitos formais 

do termo de inscrição em dívida ativa, reproduzindo o conteúdo do art. 202 

do CTN, com a finalidade de assegurar ao devedor conhecimento da 

origem do débito (controle de legalidade). Sem observância dessas 

formalidades legais, será indevida a inscrição em dívida e, denota a 

existência de prévio procedimento de verificação de legalidade do 

lançamento fiscal. (TRF4, Classe: AC – Apelação Cível, Processo 

2003.72.01.005009-3 UF: SC, órgão Julgador: Primeira Turma, D.E. 

01/02/2007) APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CDA - AUSÊNCIA 

DE ASSINATURA DA AUTORIDADE FISCAL - NULIDADE ABSOLUTA - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO PELO SEGUNDO 

GRAU DE JURISIDIÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ausência de assinatura da 

autoridade fiscal na CDA constitui irregularidade formal insanável, visto 

que confere autenticidade ao documento e denota a existência verificação 

de legalidade do lançamento tributário. O STJ consolidou que as matérias 

de ordem pública, dentre elas as nulidade absoluta, podem ser conhecidas 

de ofício mesmo no julgamento em segundo grau de jurisdição (REsp nº 

775.003 - RS). (TJMT, Ap 114552/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010) [g.n.] Se não 

bastasse isso, a matéria aqui discutida é de ordem pública, pois se trata 

condição da ação, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício e, 

conseguintemente, ser decretada a extinção da execução relativo a tal 

título (CDA). Em caso análogo, assim decidiu o TJRS conforme aresto a 

seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

COPIA REPROGRÁFICA SEM ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORIDADE 

COMPETENTE. NULIDADE. EXTINÇÃO. CABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DA 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. 1. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 

1º, da Lei n.º 6.830/80, a execução fiscal não pode estar amparada em 

mera cópia reprográfica da Certidão de Dívida Ativa, sem assinatura 

autêntica da autoridade competente. 2.Segundo decidido no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n.º 70014727416, julgado pela colenda 

Primeira Turma Cível em 02/06/2006, Tratando-se de condição da ação, 

pode o Juiz, sem que antes tenha de oportunizar ao credor a emenda ou a 

substituição da CDA, decretar a extinção da execução fiscal desde que 

reconheça a nulidade do título que a embasa. PRELIMINAR REJEITADA, À 

UNANIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O 

RELATOR. (Apelação Cível Nº 70021191267, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 12/09/2007) 

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. 

EXECUÇÃO FISCAL. ISS-AUTÔNOMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE 

APELO PELO RELATOR: CABÍVEL, QUANDO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA CDA: 

POSSIBILIDADE, POR SER ESTA UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. À vista 

do art. 557 do Código de Processo Civil é possível ao relator negar 

seguimento ao apelo sempre que manifestamente improcedente este em 

face do entendimento da Câmara, como no caso, em que a Certidão de 

Dívida Ativa (CDA) se apresenta como nula de pleno direito por não 

atender a requisitos essenciais do art. 202 do Código Tributário Nacional, 

quais sejam: a) sem se revestir das características próprias de uma 

certidão eletrônica (criptografada) se apresenta com assinaturas 

não-autênticas (são cópias reprográficas) das autoridades competentes 

para firmá-la (até porque, nos termos do § 7º do artigo 2º da Lei nº 

6.830/80, permite-se tão-somente que o termo de inscrição e a certidão 

sejam ¨preparados e numerados¨ por processo manual, mecânico ou 

eletrônico, sem no entanto prescindir, jamais, da assinatura autêntica); e 

b) não refere a data, o livro e a folha em que a dívida foi inscrita, 

presumindo-se a sua não-inscrição. A razão da exigência de aposição de 

assinatura autêntica, ¿ e não por carimbo, chancela mecânica ou cópia 

reprográfica ¿, da autoridade competente na CDA está na evidente e clara 

necessidade de não poder ser delegada a terceiros a tarefa de inscrição 

da dívida ativa e de extração da competente certidão executiva, tarefa 

essa que, nos termos do § 3º do art. 2º da mesma Lei nº 6.830/80, ¨se 

constitui no ato de controle administrativo da legalidade¨, a ser ¨feita pelo 

órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito¨, ou seja, no 

necessário, criterioso e responsável exame da existência legal e da 

procedência e legitimidade da dívida que se documenta e formaliza para 

fins de cobrança. DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo 

Nº 70020581724, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 15/08/2007) [g.n.] Por 

oportuno, assinalo que a aplicação do art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do 

CTN, que autoriza o Município emendar ou substituir a CDA defeituosa, não 

se aplica ao presente caso, pelos seguintes motivos: A um, porque aqui 

se está examinando condição da ação e não mera regra procedimental 

(pela qual se determina a emenda à inicial), de modo que, estes 

dispositivos (art. 2º, §8, da LEF e art. 203 do CTN) não podem retirar do 

julgador o exame que deve ser feito ex officio. A dois, porque se o título é 

considerado inválido e se não há condição de ação o que se tem não são 

as hipóteses previstas nos arts. 801 e 321, do CPC, pois, no caso em 

apreço, a inicial está completa e acompanhada de documento 

indispensável a propositura da execução. Ocorre que, o título é nulo e 

como tal pode ser decretada a extinção da ação, de ofício, sem 

oportunizar ao Exequente a substituição da CDA. Sendo assim, uma vez 

verificada a nulidade absoluta do título que fundamenta a presente 

Execução Fiscal, impõe-se a extinção. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Isento de custas. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001203-29.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT (ADVOGADO(A))

ELIZABETE DOS SANTOS (AUTOR(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

POLIANE DE BRITO BATISTA (ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS (ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Certidão de Tempestividade Processo: 1001203-29.2017.8.11.0025; Valor 

causa: $11,244.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA, AUXÍLIO-DOENÇA 

ACIDENTÁRIO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico que a contestação é tempestiva. 

JUÍNA, 3 de outubro de 2018 ROSANE INES NOATTO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - 

CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 35661563

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001201-59.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT (ADVOGADO(A))

NEIVA SANTOS (AUTOR(A))

POLIANE DE BRITO BATISTA (ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Certidão de Tempestividade Processo: 1001201-59.2017.8.11.0025; Valor 

causa: $11,244.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA, AUXÍLIO-DOENÇA 
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ACIDENTÁRIO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico que a contestação é tempestiva. 

JUÍNA, 3 de outubro de 2018 ROSANE INES NOATTO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - 

CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 35661563

Intimação Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1000078-26.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM EDUARDO DE CASTRO RIBEIRO (REQUERENTE)

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (REQUERENTE)

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (INTERESSADO)

Outros Interessados:

GLEISON QUEIROZ DE SOUZA (ADVOGADO(A))

PETERSON FELBER (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL MANIFESTAR O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000596-79.2018.8.11.0025

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:

FERNANDO ROSA LANZONI (RÉU)

ADRIANA DE OLIVEIRA (RÉU)

GABRIELA DE OLIVEIRA CAMPOS (RÉU)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado para que recolha as 

custas da carta precatória para citação da parte requerida no novo 

endereço constante na certidão de ID. 15716716.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000600-87.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. O. (ADVOGADO(A))

K. D. S. O. (REQUERENTE)

L. M. D. O. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. N. D. M. (REQUERIDO)

O. L. D. S. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000600-87.2016.8.11.0025 

REQUERENTE: KAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA REQUERIDO: LUIZ 

CARLOS NASCIMENTO DE MENDONCA AÇÃO DE ALIMENTOS Vistos. 

Trata-se de Ação de Alimentos proposta por Isabelly Oliveira de 

Mendonça, neste ato representada por sua genitora, Sra. Kamila dos 

Santos Oliveira, em face de Luiz Carlos Nascimento de Mendonça, todos 

qualificados nos autos em epígrafe. Consoante teor da certidão de ID. 

14239717, a requerente compareceu na Secretaria deste Juízo para 

informar que irá se mudar para a cidade de São Bernardo do Campo/SP e, 

por isso, requer a remessa dos autos para referida comarca. Decido. 

Tratando-se de demanda fundada em direito da criança e do adolescente, 

o critério determinante da competência para processar e julgar a lide em 

questão, conforme preconiza os incisos I e II, do art. 147, da Lei nº 

8.069/90 é o foro do domicílio dos pais ou responsável e o lugar onde se 

encontra a criança ou adolescente, vejamos: 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; Na hipótese dos autos, a genitora do infante informou que irá 

residir na Rua São Miguel, nº 08, Bairro Vila Esperança, no município de 

São Bernardo do Campo/SP, demonstrando que o declínio da competência 

é medida que se impõe. Sendo assim, pelas razões expostas e sem mais 

delongas, declino da competência para processar e julgar a lide e, em 

consequência, ordeno a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de São 

Bernardo do Campo/SP, a fim de facilitar o acesso à Justiça à menor 

Isabelly Oliveira de Mendonça. Após, as baixas necessárias. Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Juína/MT, 3 de setembro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000600-87.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. O. (ADVOGADO(A))

K. D. S. O. (REQUERENTE)

L. M. D. O. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. N. D. M. (REQUERIDO)

O. L. D. S. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000600-87.2016.8.11.0025 

REQUERENTE: KAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA REQUERIDO: LUIZ 

CARLOS NASCIMENTO DE MENDONCA AÇÃO DE ALIMENTOS Vistos. 

Trata-se de Ação de Alimentos proposta por Isabelly Oliveira de 

Mendonça, neste ato representada por sua genitora, Sra. Kamila dos 

Santos Oliveira, em face de Luiz Carlos Nascimento de Mendonça, todos 

qualificados nos autos em epígrafe. Consoante teor da certidão de ID. 

14239717, a requerente compareceu na Secretaria deste Juízo para 

informar que irá se mudar para a cidade de São Bernardo do Campo/SP e, 

por isso, requer a remessa dos autos para referida comarca. Decido. 

Tratando-se de demanda fundada em direito da criança e do adolescente, 

o critério determinante da competência para processar e julgar a lide em 

questão, conforme preconiza os incisos I e II, do art. 147, da Lei nº 

8.069/90 é o foro do domicílio dos pais ou responsável e o lugar onde se 

encontra a criança ou adolescente, vejamos: 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; Na hipótese dos autos, a genitora do infante informou que irá 

residir na Rua São Miguel, nº 08, Bairro Vila Esperança, no município de 

São Bernardo do Campo/SP, demonstrando que o declínio da competência 

é medida que se impõe. Sendo assim, pelas razões expostas e sem mais 

delongas, declino da competência para processar e julgar a lide e, em 

consequência, ordeno a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de São 

Bernardo do Campo/SP, a fim de facilitar o acesso à Justiça à menor 

Isabelly Oliveira de Mendonça. Após, as baixas necessárias. Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Juína/MT, 3 de setembro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000600-87.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. O. (ADVOGADO(A))

K. D. S. O. (REQUERENTE)

L. M. D. O. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. N. D. M. (REQUERIDO)

O. L. D. S. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000600-87.2016.8.11.0025 

REQUERENTE: KAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA REQUERIDO: LUIZ 

CARLOS NASCIMENTO DE MENDONCA AÇÃO DE ALIMENTOS Vistos. 

Trata-se de Ação de Alimentos proposta por Isabelly Oliveira de 

Mendonça, neste ato representada por sua genitora, Sra. Kamila dos 

Santos Oliveira, em face de Luiz Carlos Nascimento de Mendonça, todos 

qualificados nos autos em epígrafe. Consoante teor da certidão de ID. 

14239717, a requerente compareceu na Secretaria deste Juízo para 

informar que irá se mudar para a cidade de São Bernardo do Campo/SP e, 

por isso, requer a remessa dos autos para referida comarca. Decido. 

Tratando-se de demanda fundada em direito da criança e do adolescente, 

o critério determinante da competência para processar e julgar a lide em 

questão, conforme preconiza os incisos I e II, do art. 147, da Lei nº 
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8.069/90 é o foro do domicílio dos pais ou responsável e o lugar onde se 

encontra a criança ou adolescente, vejamos: 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; Na hipótese dos autos, a genitora do infante informou que irá 

residir na Rua São Miguel, nº 08, Bairro Vila Esperança, no município de 

São Bernardo do Campo/SP, demonstrando que o declínio da competência 

é medida que se impõe. Sendo assim, pelas razões expostas e sem mais 

delongas, declino da competência para processar e julgar a lide e, em 

consequência, ordeno a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de São 

Bernardo do Campo/SP, a fim de facilitar o acesso à Justiça à menor 

Isabelly Oliveira de Mendonça. Após, as baixas necessárias. Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Juína/MT, 3 de setembro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001099-37.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. D. (ADVOGADO(A))

L. D. S. S. (EXEQUENTE)

L. D. S. (ADVOGADO(A))

L. D. S. S. (EXEQUENTE)

L. D. S. R. (EXEQUENTE)

A. A. (ADVOGADO(A))

L. F. M. D. M. (ADVOGADO(A))

G. D. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. S. S. (EXECUTADO)

E. G. D. S. R. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Autos nº 1001099-37.2017.811.0025 

EXEQUENTE: Luzia da Silva Rosa EXECUTADO: Willgleidson Aparecido 

Sampaio Silva VISTOS. Cuida-se de cumprimento de sentença objetando a 

execução de alimentos fixados em acordo firmado entre as partes em 

sessão de mediação realizada perante o CEJUSC desta Comarca. 

Devidamente citado, o executado apresentou contestação (ID. 11047751), 

defendendo que sempre efetuou o pagamento da pensão alimentícia em 

valor superior ao fixado no acordo, razão porque compensados os 

referidos valores, o débito corresponderia tão somente à quantia de R$ 

342,00 (trezentos e quarenta e dois reais). Instado a se manifestar, o 

exequente refutou as teses apresentadas. É breve o relato. Decido. 

Conforme disciplinado pela Lei nº 13.105/15, com a vigência do novel 

código de processo civil, a ação de execução de alimentos poderá seguir 

quatro tipos de ritos, como nos ensina Luiz Dellore[1]: Assim, agora há 

quatro possibilidades para se executar os alimentos devidos. A distinção 

se em relação ao tipo de título (judicial ou extrajudicial) e tempo de débito 

(pretérito ou recente): (I) cumprimento de sentença, sob pena de prisão 

(arts. 528/533) (II) cumprimento de sentença, sob pena de penhora (art. 

528, § 8º) (III) execução de alimentos, fundada em título executivo 

extrajudicial, sob pena de prisão (arts. 911/912). (IV) execução de 

alimentos, fundada em título executivo extrajudicial sob pena de penhora 

(art. 913). Na hipótese dos autos, verifica-se que a presente execução se 

funda em título executivo judicial decorrente de acordo firmado entre as 

partes em sessão de mediação realizada perante o CEJUSC desta 

Comarca, cujo débito alimentar compreende prestações vencidas há mais 

de 03 meses da data da propositura da ação, razão porque o presente 

procedimento tramita pelo rito da expropriação previsto no artigo 913 c/c 

art. 824 e seguintes, do CPC. Nesses moldes, conforme preconizado nos 

referidos dispositivos, o executado foi citado para efetuar o pagamento do 

débito no prazo de 03 dias, sob pena de penhora, bem como para, 

querendo, oferecer de embargos à execução, e não para apresentar 

contestação, como realizado. Dessa forma, havendo previsão expressa 

na legislação acerca do cabimento de embargos à execução, entendo que 

a peça apresentada pelo executado é inadequada, estampando erro 

grosseiro impeditivo da aplicação do princípio da fungibilidade, razão 

porque deixo de analisa-la. Doutra banda, ainda que a insurgência do 

executado fosse apresentada por meio de embargos, não há como se 

acolher a tese formulada e, isso porque, os valores pagos a maior são 

realizados por mera liberalidade do devedor, não podendo servir para 

compensação dos valores inadimplidos dos alimentos dos meses 

subsequentes, já que na forma do artigo 1.707 do Código civil, os 

alimentos são irrepetíveis e incompensáveis, e, uma vez pagos, não 

podem ser devolvidos, seja mediante devolução própria ou mesmo 

imprópria sob a forma de compensação de débitos. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – VALOR 

FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – ALIMENTOS EM 

FAVOR DA FILHA MENOR E DA EX-CONJUGE – COMPENSAÇÃO DE 

VALORES PAGOS A MAIOR – IMPOSSIBILIDADE. Não há fala em 

devolução dos valores pagos a título de pensão alimentícia, eis que os 

alimentos prestados, pela sua natureza de prover a sobrevivência natural 

do credor, são irrepetíveis. (TJMG – Agravo de Instrumento – CV 

1.0024.10.057310-4, Relator: Des. Fernando Caldeira Brant, 5ª Câmara 

Cível – julgamento em 22/05/2014, publicação da súmula em 30/05/2014). 

Portanto, não havendo pagamento do débito alimentar, determino o 

prosseguimento do feito, com penhora de ativos financeiros do executado, 

por meio do sistema Bacenjud. Intime-se a exequente para apresentar o 

valor atualizado do débito e, empós, tornem os autos para cumprimento da 

medida. Às providências. Juína/MT, 10 de setembro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito [1] DELLORE, Luiz. O que acontece como o 

devedor de alimentos no novo CPC? – disponível em: 

http://jota.info/o-que-acontece-comodevedor-de-alimentos-no-novo-cpc . 

Acesso em: 13 jul. 2015.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000190-58.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. F. (AUTOR(A))

P. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. L. D. P. (RÉU)

H. N. (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

C O M A R C A  D E  J U Í N A / M T  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000190-58.2018.8.11.0025 AUTOR: VIVIANE SILVA FELIX RÉU: 

WASHINGTON LUIZ DE PAULA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS VISTOS. 

Cuida-se de ação de execução de alimentos proposta por Paloma 

Emanuelle Felix de Paula, neste ato representada por sua genitora, Viviane 

Silva Felix, em face de Washington Luiz de Paula, objetando a execução 

de prestações alimentícias pelo rito da prisão civil, previsto no artigo art. 

528 do CPC. O executado, devidamente citado (ID. 12162298), apresentou 

justificativa pelo não pagamento das prestações alimentícias (ID. 

12265391). Por sua vez, a representante da exequente refutou os 

argumentos tecidos e pugnou pelo prosseguimento do feito com a 

decretação da prisão civil do executado (ID. 13080356), sendo no mesmo 

sentido a manifestação do Parquet (ID. 13697040). Novamente 

peticionando nos autos, a exequente pugnou pela penhora do saldo de 

FGTS depositado em favor do executado, bem como pelo desconto direto 

na fonte de pagamento dos valores devidos a título de pensão alimentícia. 

É o relato do necessário. Fundamento e decido. Conforme já relatado, 

trata-se de ação de execução de alimentos tramitando sob o rito da prisão 

civil. O executado apresentou justificativa por meio da petição de ID. 

12265498, afirmando que o valor da obrigação alimentar fixado 

judicialmente não condiz com sua atual condição financeira, porquanto 

atualmente está desempregado, residindo com sua genitora, bem como 

encontra-se com sua saúde debilitada, aguardando a realização de perícia 

médica para recebimento do respectivo auxílio previdenciário. Consoante 

disposição do §2º do art. 528 do CPC, “somente a comprovação de fato 

que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento” 

da prestação alimentar. Desta forma, a simples alegação de dificuldades 

financeiras não é hábil a justificar o não cumprimento da obrigação 

alimentar, sobretudo porque os fatos alegados pelo executado não foram 

comprovados, mas ao reverso, verifica-se que a exequente juntou aos 

autos extrato de FGTS demonstrando que o devedor possui vínculo 

empregatício com a empresa “Delta Indústria e Comercio de Madeira”, 

inexistindo qualquer registro de afastamento. Aliás, ainda que o devedor 

comprovasse de forma insofismável seu estado de desempregado, tal fato 

não prevalece sobre a sua obrigação de prestar alimentos aos filhos, 

ainda que este provenha do trabalho informal, o que é comum em nossa 

sociedade atual, razão porque a justificativa não poderá ser aceita. Neste 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO 

CIVIL. Em se tratando de dívida de alimentos, não havendo o pagamento do 
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débito (que engloba as três prestações devidas antes do ajuizamento da 

ação e aquelas que se vencerem durante o seu curso), correta a ordem 

de prisão do devedor. Ademais, consoante reiterado entendimento 

jurisprudencial, não há falar na discussão do binômio 

possibilidade/necessidade em sede de execução. RETROATIVIDADE. NÃO 

OCORRÊNCIA. São devidos os alimentos provisórios até a sentença que 

alterou o quantum da obrigação. Incabível pretensão de retroagir esta 

decisão à data do em que fixados os alimentos provisórios. Agravo de 

instrumento desprovido (AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 70052470176). 

Desta maneira, não acolho a justificativa apresentada pelo executado. 

Considerando que o presente processo tramita sob o rito da prisão civil, 

saliento que o pedido de penhora dos valores depositados em favor do 

executado a título de FGTS será analisado nos autos de cumprimento de 

sentença nº 1000203-57.2018.811.0025, no qual estão sendo executadas 

as parcelas alimentícias devidas pelo executado à infante pelo rito da 

expropriação. Assim, tendo vista a inadimplência das prestações vencidas 

durante a tramitação do feito, DECRETO A PRISÃO CIVIL de Washington 

Luiz de Paula pelo prazo de 60 (sessenta) dias, fazendo-o nos termos do 

art. 528, §3º, do CPC. Oficie-se ao SERASA e SPC para a negativação do 

nome do executado. Expeça-se o mandado de prisão após, devendo nele 

constar o valor do débito atualizado até a data de sua expedição, além do 

valor da prestação mensal e da data de vencimento, anexando a planilha 

de débitos aos ofícios a serem expedidos ao SERASA e SPC para a 

devida negativação no valor total do débito. Consigne-se no mandado de 

prisão a advertência que se tratando o executado de preso civil, deverá 

ficar sob a responsabilidade direta da autoridade policial e mantido em 

separado dos demais detentos. Com o pagamento ou depósito do valor de 

todo débito vencido, expeça-se incontinenti alvará de soltura. Outrossim, 

DEFIRO o pedido da autora referente ao desconto dos valores da pensão 

alimentícia direto na fonte de pagamento, devendo ser oficiado à empresa 

DELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS, CNPJ n.º 

13.188713/0001-72, (antiga Serraria “NENÊ BASÍLIO”), localizada no 

Caminho Vicinal 5, Setor Industrial, Juína/MT, CEP 78.320-000, para que 

proceda o desconto do valor correspondente a 30% do salário mínimo 

vigente, dos valores percebidos pelo executado a título de remuneração, 

promovendo o deposito direto na conta bancária da genitora da infante 

informada na petição de ID. 14228974. Havendo notícia de que o 

executado está recebendo auxilio previdenciário pelo INSS, oficie-se a 

autarquia estadual para que promova o desconto das respectivas verbas 

alimentícias. Intime-se. Ciência ao MPE. Cumpra-se, com urgência, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juína/MT, 25 de julho 

de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000190-58.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. F. (AUTOR(A))

P. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. L. D. P. (RÉU)

H. N. (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

C O M A R C A  D E  J U Í N A / M T  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000190-58.2018.8.11.0025 AUTOR: VIVIANE SILVA FELIX RÉU: 

WASHINGTON LUIZ DE PAULA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS VISTOS. 

Cuida-se de ação de execução de alimentos proposta por Paloma 

Emanuelle Felix de Paula, neste ato representada por sua genitora, Viviane 

Silva Felix, em face de Washington Luiz de Paula, objetando a execução 

de prestações alimentícias pelo rito da prisão civil, previsto no artigo art. 

528 do CPC. O executado, devidamente citado (ID. 12162298), apresentou 

justificativa pelo não pagamento das prestações alimentícias (ID. 

12265391). Por sua vez, a representante da exequente refutou os 

argumentos tecidos e pugnou pelo prosseguimento do feito com a 

decretação da prisão civil do executado (ID. 13080356), sendo no mesmo 

sentido a manifestação do Parquet (ID. 13697040). Novamente 

peticionando nos autos, a exequente pugnou pela penhora do saldo de 

FGTS depositado em favor do executado, bem como pelo desconto direto 

na fonte de pagamento dos valores devidos a título de pensão alimentícia. 

É o relato do necessário. Fundamento e decido. Conforme já relatado, 

trata-se de ação de execução de alimentos tramitando sob o rito da prisão 

civil. O executado apresentou justificativa por meio da petição de ID. 

12265498, afirmando que o valor da obrigação alimentar fixado 

judicialmente não condiz com sua atual condição financeira, porquanto 

atualmente está desempregado, residindo com sua genitora, bem como 

encontra-se com sua saúde debilitada, aguardando a realização de perícia 

médica para recebimento do respectivo auxílio previdenciário. Consoante 

disposição do §2º do art. 528 do CPC, “somente a comprovação de fato 

que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento” 

da prestação alimentar. Desta forma, a simples alegação de dificuldades 

financeiras não é hábil a justificar o não cumprimento da obrigação 

alimentar, sobretudo porque os fatos alegados pelo executado não foram 

comprovados, mas ao reverso, verifica-se que a exequente juntou aos 

autos extrato de FGTS demonstrando que o devedor possui vínculo 

empregatício com a empresa “Delta Indústria e Comercio de Madeira”, 

inexistindo qualquer registro de afastamento. Aliás, ainda que o devedor 

comprovasse de forma insofismável seu estado de desempregado, tal fato 

não prevalece sobre a sua obrigação de prestar alimentos aos filhos, 

ainda que este provenha do trabalho informal, o que é comum em nossa 

sociedade atual, razão porque a justificativa não poderá ser aceita. Neste 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO 

CIVIL. Em se tratando de dívida de alimentos, não havendo o pagamento do 

débito (que engloba as três prestações devidas antes do ajuizamento da 

ação e aquelas que se vencerem durante o seu curso), correta a ordem 

de prisão do devedor. Ademais, consoante reiterado entendimento 

jurisprudencial, não há falar na discussão do binômio 

possibilidade/necessidade em sede de execução. RETROATIVIDADE. NÃO 

OCORRÊNCIA. São devidos os alimentos provisórios até a sentença que 

alterou o quantum da obrigação. Incabível pretensão de retroagir esta 

decisão à data do em que fixados os alimentos provisórios. Agravo de 

instrumento desprovido (AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 70052470176). 

Desta maneira, não acolho a justificativa apresentada pelo executado. 

Considerando que o presente processo tramita sob o rito da prisão civil, 

saliento que o pedido de penhora dos valores depositados em favor do 

executado a título de FGTS será analisado nos autos de cumprimento de 

sentença nº 1000203-57.2018.811.0025, no qual estão sendo executadas 

as parcelas alimentícias devidas pelo executado à infante pelo rito da 

expropriação. Assim, tendo vista a inadimplência das prestações vencidas 

durante a tramitação do feito, DECRETO A PRISÃO CIVIL de Washington 

Luiz de Paula pelo prazo de 60 (sessenta) dias, fazendo-o nos termos do 

art. 528, §3º, do CPC. Oficie-se ao SERASA e SPC para a negativação do 

nome do executado. Expeça-se o mandado de prisão após, devendo nele 

constar o valor do débito atualizado até a data de sua expedição, além do 

valor da prestação mensal e da data de vencimento, anexando a planilha 

de débitos aos ofícios a serem expedidos ao SERASA e SPC para a 

devida negativação no valor total do débito. Consigne-se no mandado de 

prisão a advertência que se tratando o executado de preso civil, deverá 

ficar sob a responsabilidade direta da autoridade policial e mantido em 

separado dos demais detentos. Com o pagamento ou depósito do valor de 

todo débito vencido, expeça-se incontinenti alvará de soltura. Outrossim, 

DEFIRO o pedido da autora referente ao desconto dos valores da pensão 

alimentícia direto na fonte de pagamento, devendo ser oficiado à empresa 

DELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS, CNPJ n.º 

13.188713/0001-72, (antiga Serraria “NENÊ BASÍLIO”), localizada no 

Caminho Vicinal 5, Setor Industrial, Juína/MT, CEP 78.320-000, para que 

proceda o desconto do valor correspondente a 30% do salário mínimo 

vigente, dos valores percebidos pelo executado a título de remuneração, 

promovendo o deposito direto na conta bancária da genitora da infante 

informada na petição de ID. 14228974. Havendo notícia de que o 

executado está recebendo auxilio previdenciário pelo INSS, oficie-se a 

autarquia estadual para que promova o desconto das respectivas verbas 

alimentícias. Intime-se. Ciência ao MPE. Cumpra-se, com urgência, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juína/MT, 25 de julho 

de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000635-47.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ALVES FEITOSA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000635-47.2016.8.11.0025 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: PAULO ALVES FEITOSA VISTOS. 
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Ante a notícia de que o contrato objeto a presente lide foi cedido à 

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS – NÃO PADRONIZADOS (ID. 14808690), promova-se a 

alteração do polo ativo (parte e procuradores), inclusive junto ao 

distribuidor. Após, intime-se a autora para comprovar a notificação do 

devedor, nos termos do artigo 290 do Código Civil, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção. Providências necessárias. Juína (MT), 3 de 

setembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001005-89.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANE DE BRITO BATISTA (ADVOGADO(A))

ELENICE MARIA BERTOLINI DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Autos n. 1001005-89.2017.8.11.0025 Autor: Elenice Maria 

Bertolini de Barros Requerido: Banco Bradesco S.A. V I S T O S, Cuida-se 

de ação de reparação de danos morais aviada por Elenice Maria Bertolini 

de Barros em face do Banco Bradesco S/A, que teria sido distribuída por 

equívoco a este juízo, conforme pedido formulado no id. 9655187. Diante o 

exposto, defiro o pedido de id. 9655187 e determino a redistribuição do 

feito ao Juizado Especial desta Comarca e logo que regularizado o 

processamento venham conclusos, com urgência, para análise do pedido 

de tutela de emergência. Cumpra-se com urgência. Às providências. 

Juína/MT, 18 de setembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001005-89.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANE DE BRITO BATISTA (ADVOGADO(A))

ELENICE MARIA BERTOLINI DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Autos n. 1001005-89.2017.8.11.0025 Autor: Elenice Maria 

Bertolini de Barros Requerido: Banco Bradesco S.A. V I S T O S, Cuida-se 

de ação de reparação de danos morais aviada por Elenice Maria Bertolini 

de Barros em face do Banco Bradesco S/A, que teria sido distribuída por 

equívoco a este juízo, conforme pedido formulado no id. 9655187. Diante o 

exposto, defiro o pedido de id. 9655187 e determino a redistribuição do 

feito ao Juizado Especial desta Comarca e logo que regularizado o 

processamento venham conclusos, com urgência, para análise do pedido 

de tutela de emergência. Cumpra-se com urgência. Às providências. 

Juína/MT, 18 de setembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000781-54.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. G. S. (ADVOGADO(A))

I. D. S. F. (EXEQUENTE)

T. D. S. M. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K. R. F. (EXECUTADO)

 

Certifico que decorreu "in albis" o prazo para que o Executado efetuasse 

o pagamento dos alimentos ou comprovasse que já o fez ou a 

impossibilidade de fazê-lo.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000467-74.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA SANTANA CURZEL (REQUERENTE)

MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORI CURZEL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico que diligenciei até o endereço constante no 

mandado, onde NÃO FOI POSSÍVEL CITAR E INTIMAR LORI CURZEL, eis 

que na Referida Avenida há apenas uma casa, onde reside o Sr. Lucas 

Araújo, que informou não conhecer a parte requerida, sendo que do 

mesmo lado há uma igreja e do outro lado uma praça pública, não havendo 

outros moradores no local; deste modo, devolvo o presente para seus 

devidos fins. JUÍNA/MT, 16 de julho de 2018. ADRIANO LUIZ HERMES 

Oficial de Justiça SEDE DO 1ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - 

MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 35661563

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000676-43.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. M. P. M. (ADVOGADO(A))

M. N. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000676-43.2018.8.11.0025. REQUERENTE: MARIA 

NICE DOS SANTOS REQUERIDO: LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA “JULGO 

PROCEDENTE a pretensão exordial e decreto a curatela do interditando 

Luciana Alves De Oliveira, confirmando a tutela provisória deferida 

inicialmente, nomeando sua mãe, Maria Nice Dos Santos Oliveira , como 

curadora de seus interesses, tanto da vida civil quanto dos atos negociais 

e de administração, devendo ser essa condição oficiada ao cartório de 

registro civil e intimado o curador a assinar o termo de curatela sobre as 

condições e responsabilidades do múnus conferido. Cumpra-se o disposto 

nos arts. 755, §3º e 759, §1º, do CPC, publiquem-se os editais. 

Inscreva-se a sentença no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no Órgão Oficial, por três vezes, com intervalo de 10 dias. Fixo em favor 

do patrono nomeado a tutelar os interesses do autor, o valor de 4 URHs, 

devendo a Secretaria da Vara expedir a respectiva certidão. Transitada 

em julgado, arquive-se, oficiando-se para os fins de direito”. JUÍNA, 12 de 

junho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56604 Nr: 2885-80.2010.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE ZANIOLO ARVANOI, FLÁVIO LEMOS GIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, DIEGO DO NASCIMENTO - 

ME, ANTONIO RODRIGUES ROCHA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LOPES AUGUSTO - 

OAB:239766 SP, ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - OAB:6283B/MT

 DECISÃO FL. 319: "VISTOS. Intime-se a parte devedora para cumprir 

voluntariamente a sentença no prazo de quinze dias, sob pena de, 

quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação (CPC, art. 523, §1º) e, também, honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), com ulterior expedição de mandado de penhora e 

avaliação (§ 3º). Caso a devedora não efetue, no prazo legal o depósito 

do montante discriminado, deverá o credor apresentar cálculo atualizado 

do débito acrescido da multa e dos honorários citados anteriormente, em 

continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á mandado de 

penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os 

necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, poderá o 

executado apresentar impugnação (CPC, art. 525), que não terá efeito 

suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como somente poderão ser aduzidas 

em defesa as matérias delineadas nos incisos do art. 525, §1º do Código 

de Processo Civil. Sem prejuízo, intime-se a credora para se manifestar 

sobre o depósito de fls. 163/164."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 99996 Nr: 1329-04.2014.811.0025
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRNA TACIANA FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:OAB/MT 14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ANTONIO ORMINDO 

FAGUNDES - OAB:OAB/PR 36.620

 VISTOS.Considerando a ausência de tempo hábil para intimação das 

testemunhas pelos patronos das partes, a fim de se evitar eventual 

alegação de nulidade, redesigno a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 24 de outubro de 2018 às 15 horas.

Cumpra-se promovendo as intimação e providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 34443 Nr: 2949-32.2006.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO DE SERVIÇOS CASTANHEIRA LTDA, 

MARCOS ANTONIO BUSNELLO, ELIEGE M. BUSNELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS KIRCHHOF - 

OAB:OAB/RS 30.654, KAREN GIL PORTAL - OAB:OAB/RS 105.222, 

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/O, RAQUEL 

HECK MARIANO DA ROCHA - OAB:OAB/RS 53.985, ROBERTO ANTUNES 

BARROS - OAB:3825, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:OAB/MT 3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

PROVIDENCIAR O PREPARO DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA OU 

RETIRÁ-LA EM CARTÓRIO PARA CUMPRIMENTO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 99996 Nr: 1329-04.2014.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRNA TACIANA FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:OAB/MT 14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ANTONIO ORMINDO 

FAGUNDES - OAB:OAB/PR 36.620

 VISTOS.

Considerando a ausência de tempo hábil para intimação das testemunhas 

pelos patronos das partes, a fim de se evitar eventual alegação de 

nulidade, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de 

outubro de 2018 às 15 horas.

Cumpra-se promovendo as intimação e providências necessárias.

Juína/MT, 2 de outubro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 99874 Nr: 1221-72.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENILDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

DO MANDADO DE INTIMAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA-MT, BAIRRO SANTA RITA. 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 33880 Nr: 2060-78.2006.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A MT., OTÁVIO SIMPLÍCIO KUHN - OAB:14.238

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA, 

QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, OPOR EMBARGOS À PENHORA 

REALIZADA ÀS FLS. 246/247 DOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 93186 Nr: 1310-32.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAURA JOSÉ PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.066, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - 

OAB:12214/MT, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO 

E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE 

APELAÇÃO INTERPOSTO.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000813-59.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON GUERO (AUTOR(A))

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILZA ALVES VARANDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1000813-59.2017.8.11.0025 AUTOR: 

WILSON GUERO RÉU: ZILZA ALVES VARANDA Vistos, etc. Cuida-se de 

Ação Declaratória com Perdas e Danos, Consignação em Pagamento e 

Tutela Antecipada proposta por WILSON GUERO em face de ZILZA 

ALVES VARANDA, já qualificados nos autos. Com a inicial vieram os 

documentos anexos. Compulsando os autos, observou-se que o 

requerente não promoveu o recolhimento da custa judicial e taxa judiciária, 

razão por que determinou-se a sua intimação para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o recolhimento, sob pena de indeferimento da 

petição inicial e cancelamento da distribuição. Contudo, devidamente 

intimado, o requerente deixou transcorrer in albis o prazo para efetuar e 

comprovar o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, conforme 

certidão de decurso de prazo de Id n. 9667293. Em seguida vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. O feito comporta 

imediato julgamento. Verifica-se que a parte autora não cumpriu a 

determinação de Id n. 8837845 e, não obstante, devidamente intimada da 

decisão, não promoveu o impulso necessário à prestação jurisdicional, 

consistente no dever de recolhimento das custas e despesas 

processuais[1]. Ademais, incumbe ao Magistrado a fiscalização de ofício 

do recolhimento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 

35, inciso VII da Lei Orgânica da Magistratura, cuja inércia da parte implica 

na impossibilidade de prosseguimento válido e regular do processo, nos 

termos do artigo 485, inc. III e inc. IV do Novo Código de Processo Civil[2], 

dado o manifesto abandono. Nesse sentido colaciono a jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUSTAS 

RECOLHIDAS A MENOR. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DA 
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DIFERENÇA FALTANTE. ORDEM NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO FEITO, 

NOS TERMOS DO ARTIGO 267, IV, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. O 

não recolhimento integral das custas judiciais pela parte autora, mesmo 

quando instada a fazê-lo, enseja a extinção do feito com o cancelamento 

da distribuição, nos termos do art. 267, IV, do CPC. (TJMT; APL 

56757/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg. 13/08/2014; DJMT 

18/08/2014; Pág. 45). Referida desídia, na linha do art. 290 do CPC e art. 

248 da CNGC[3], enseja o cancelamento automático da distribuição, cuja 

hipótese, inclusive, prescinde de intimação pessoal[4]. Ante o exposto, 

com fulcro nos artigos 290 e 485, inc. III e inc. IV do NCPC, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Custas processuais pela 

parte autora. Preclusa a via recursal, arquive-se com as baixas 

necessárias e cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Juína/MT, 30 de novembro de 2017. RAUL LARA LEITE Juiz de 

Direito [1] Art. 456. (...) § 1º – Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) 

dias, a secretaria certificará o fato, enviará o feito ao gabinete para 

análise acerca do julgamento sem resolução do mérito com o arquivamento 

definitivo pela secretaria, sendo desnecessário a anotação na Central de 

Distribuição. § 2º – Havendo recolhimento a menor das custas devidas, 

antes do arquivamento dos autos, deve-se intimar a parte para o fim de 

complementação. 3 º O prazo a que alude o § 1º será contado a partir da 

intimação do advogado da parte, feita por meio do Diário da Justiça ou 

outra forma prescrita em lei. [2] Art. 485 - 0 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; IV - 

verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. [3] Art. 248 - A falta de 

recolhimento das custas iniciais não impedirá o despacho pelo Juiz de 

plantão, devendo ser efetuado o recolhimento posteriormente, no prazo 

legal (CPC, artigo 290), sob pena de cancelamento da distribuição e 

automática ineficácia da medida. [4] STJ: AgRg no Ag 1110647/RJ, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

21/08/2012, DJe 29/08/2012. No mesmo sentido: STJ - AgRg no AREsp 

166.649/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/08/2012, DJe 07/08/2012.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000738-20.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO (ADVOGADO(A))

ANTONIA DO ESPIRITO SANTO SEHREIBER (REQUERENTE)

ALCIONE ADAME (ADVOGADO(A))

LANAIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

LARISSA COPATTI DOGENSKI (ADVOGADO(A))

GIVAGO DIAS MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR SEHREIBER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

INTIMAÇÃO Intime-se a parte autora, para que no prazo de 05 dias, se 

manifeste requerendo o que entender por direito. JUÍNA, 03 de Outubro 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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 114162 Nr: 5344-79.2015.811.0025

 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: JMS, SLFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADS, JCDS, PSCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 Vistos etc.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de outubro de 2018, às 

17h00.

Providencie a escrivania as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 02 de outubro de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 30465 Nr: 2075-81.2005.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLIO COELHO PIRES, VALDOMIRO OLIVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON FLAVIO COUTINHO FIGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE ELENA IORIS DA ROSA - 

OAB:6850/MT, EVALDO GUSMÃO DA ROSA - OAB:2982/MT, RAFAEL 

JERONIMO SANTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 Vistos etc.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiência da 2ª 

Vara da Comarca de Juína/MT, em virtude do indeferimento do pedido de 

dispensa da convocação desse Magistrado para participar da Audiência 

Pública da Cidadania e Reunião com os Juízes Eleitorais (anexo), 

REDESIGNO a audiência anterior para o dia 23 de outubro de 2018, às 

17h30min.

Ciência ao parquet.

Providencie a escrivania as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 02 de outubro de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 2301 Nr: 27-09.1992.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Serraria e Laminadora Linha Um

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CHORMIAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT, NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - OAB:5389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/O, YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - OAB:26319/GO

 INTIME-SE as Partes para ciência da Decisão de fls.435/439, bem como 

para que o executado recolha o valor da diligência no prazo de 05 (cinco) 

dias.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 107748 Nr: 1449-13.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CLÁUDIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos,

Não havendo impugnação ao cálculo derradeiro, HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando acima mencionado, 

servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138271 Nr: 2194-85.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO CARNEIRO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) CAIO FERNANDO GIANINI LEITE, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 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

 Código de rastreabilidade: 81120183703824

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 117993.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - NORTELÂNDIA ( TJMT )

Data de Envio: 02/10/2018 18:03:50

Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE PROCEDER O INTERROGATÓRIO DA PARTE RÉ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 102908 Nr: 3714-22.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP, PRONUNCIO o 

réu ADIMAR PROSPERO DE SOUZA, qualificado nos autos, como incursos 

nos art. 121, c/c o art. 14, II, e art. 129, § 9º, todos do Código Penal e art. 

16 da lei n. 10.826/03, para que seja submetido a julgamento pelo e. 

Tribunal do Júri, oportunidade em que JULGO ADMISSÍVEL o 

prosseguimento da pretensão acusatória deduzida nesta ação penal.

Ressalto que nesta decisão de pronúncia limito-me a julgar a viabilidade da 

pretensão acusatória trazida pelo Ministério Público, fixando seus limites 

(art. 413 do CPP), cabendo aos jurados na sessão de julgamento decidir 

sobre a procedência ou não dessa acusação.

IV - DA FASE DO ART. 422 DO CPP

Preclusa esta decisão, considerando que este juízo continuará 

competente para a segunda fase do rito escalonado do Júri, desde já, 

DETERMINO a intimação das partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requerer diligência (art. 422 do CPP).

Após, CONCLUSOS imediatamente para designação do júri.

P.I.C.

 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

 Código de rastreabilidade: 81120183703746

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 105226.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - COTRIGUAÇU ( TJMT )

Data de Envio: 02/10/2018 17:55:56

Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE PROCEDER O INTERROGATÓRIO DA PARTE RÉ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138930 Nr: 2692-84.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DAMÁSIO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Intimação da advogada do réu para, no prazo legal apresentar as 

contrarrazões do recurso em sentido estrito interposto nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 124216 Nr: 3942-26.2016.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - OAB:

 Vistos,

Ao Advogado nomeado, Dr. CRISTIANO ZANDONÁ para o munus público, 

ARBITRO HONORÁRIOS DATIVOS no importe de 1 URH, nos termos da 

Tabela da OAB/MT. EXPEÇA-SE certidão, com o valor total e corrigido dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso (art. 303, § 3º, da CNGC). ANOTE-SE no relatório de acordo com o 

art. 306 da CNGC, feitas as comunicações semestrais devidas.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 88710 Nr: 2842-75.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI BARBOSA ANACLETO, LUANA 

FORTUNATO DE CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Vistos,

O Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade da acusada 

Luana Fortunato de Carmo, tendo em vista o cumprimento da suspensão 

condicional do processo.

É o BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Diante de tais informações e tendo em vista o cumprimento integral da 

suspensão condicional do processo pela acusada Luana Fortunato de 

Carmo, DECLARO EXTINTA sua PUNIBILIDADE e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente processo em relação à ela.

RECOLHA-SE eventual mandado de prisão em aberto, atualizando-se o 

Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP 1.0 e 2.0.

No mais, CUMPRA-SE a decisão de f. 168.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126847 Nr: 478-57.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DAMÁSIO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI GASPARI CÂMARA - 

OAB:18769/MT

 Vistos,
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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 16h00min, 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.: 102908 Nr: 3714-22.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Código n. 102908

Vistos em correição,

ADIMAR PROSPERO DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado 

como incurso no art. 121, § 2º, inciso II, c/c o art. 14, II, (fato II) e art. 129, 

§ 9º (fato I), todos do Código Penal, e art. 16 da lei n. 10.826/03 (fato III).

A denúncia em foi recebida em 22.09.2014 (fl. 104/105). Após, o réu foi 

citado e apresentou resposta à acusação (fl. 121-139).

Na audiência de instrução foi procedida a oitiva de seis testemunhas, 

procedendo-se o interrogatório do acusado.

 Ato seguinte, o Ministério Público apresentou alegações finais orais 

pugnando pela pronúncia do acusado nos termos da denúncia (fl. 

164-167).

A Defesa, por sua vez, apresentou alegações finais pugnando pela 

absolvição (fl. 169-174).

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa, mormente 

porque a decisão que indeferiu o pleito de complementação da perícia no 

local dos supostos delitos foi proferida antes das alegações finais, 

permitindo o contraditório.

I - DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA

I.I - DA MATERIALIDADE DO DELITO

A materialidade dos delitos emerge diante do boletim de ocorrência (fl. 

13/14), termo de apreensão (f. 15), termos de depoimentos (fl. 16, 27, 31, 

39, 41), pedido de providências protetivas (fl. 20/21), auto de exame de 

corpo de delito e mapa topográfico de lesões (fl. 24/25), laudo pericial de 

local do crime (f. 34-37), termo de qualificação, vida pregressa e 

interrogatório (fl. 50-52 e 55/56), termo de apreensão (f. 62), bem como 

exame de eficiência de arma de fogo e munições (fl. 65-71).

I.II - DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

 Também estou convencido da existência de indícios suficientes de autoria 

a permitir o prosseguimento da acusação contra o réu Adimar Prospero de 

Souza perante o Tribunal do Júri.

Com efeito, a vítima Alessandra Batista da Silva em juízo não ratificou o 

seu depoimento realizado na Delegacia e relatou, grosso modo, que um dia 

antes discutiu com seu esposo e jogou uma sandália e uma lata de cerveja 

no rosto dele e ele jogou a sandália nela. No dia seguinte, lembrou que foi 

até a casa da sua irmã e como ele não gosta da sua família, foi até lá 

bêbado e xingando. Assegura que ele veio segurando o seu short, nisso 

sua irmã pensou que ele ia pegar a arma e foi para cima dele, ele segurou 

e atirou no chão e o disparo pegou na parede, afirma que foi apenas um 

disparo e não dois e ainda, que ele não chegou com a arma na mão.

Por outro lado, a testemunha Rosimar Batista da Silva, irmã da vítima, 

ratificou em juízo o seu depoimento realizado na Delegacia afirmando, 

grosso modo, que sua irmã contou que no dia anterior Adimar havia lhe 

agredido, mostrando-lhe as marcas. No dia seguinte, Alessandra teria ido 

até sua casa, depois Adimar chegou bêbado, com a arma na mão e 

xingando ela de “biscate” e “vagabunda”, oportunidade em que já ergueu a 

mão para atirar nela e falava “eu vou matar você desgraçada”. Afirma que 

batia na mão dele para que não atirasse, mas mesmo assim ele efetuou 

dois ou três disparos em direção a ela e depois foi embora.

 Harmoniosamente, a testemunha Alancardec Silvério Ferreira afirmou em 

juízo, em suma, que no dia dos fatos Alessandra estava em sua casa e 

Adimar foi até lá bêbado, agressivo, xingando, com a arma na mão e 

“disparando”, o que foi corroborado pela testemunha Salviano Alves 

Vieira, que estava trabalhando em cima da casa e escutou um disparo de 

arma de fogo.

O acusado, por sua vez, relatou em juízo, grosso modo, que no dia 

anterior estavam discutindo e Alessandra jogou a sandália e uma lata de 

cerveja no seu rosto, e como ela é muito agressiva apenas a empurrou 

para se defender e saiu de casa. No dia seguinte, ligou várias vezes para 

Alessandra, mas ela não atendia. Imaginando que ela estivesse na casa 

de sua irmã, foi até lá, negando que tenha chegado com a arma na mão, 

justificando que a arma estava na cintura e não atirou na Alessandra. 

Sustentou que estava com a bermuda folgada ele a segurou (a bermuda) 

e a irmã dela foi em sua direção, tentando tirar o revólver “de sua mão”, foi 

quando houve o disparo acidental, e em seguida saiu da casa com a arma 

na mão.

Assim, considerando esse cenário entendo que o processo deve ser 

decidido pelo Tribunal do Júri, local adequado para o debate.

I.III - DA QUALIFICADORA

 Analisando os termos da denúncia e a substrato fático produzido no 

curso da instrução processual em juízo, não há nenhum dado empírico que 

permite ao Parquet sustentar a qualificadora de motivo fútil em Plenário, 

isso porque a afirmação de que o denunciado tentou matar a vítima pelo 

fato de que tudo ocorreu motivado por uma discussão banal, em razão da 

vítima ter utilizado uma sandália para ir à igreja, está divorciada das 

provas, mormente porque a vítima declarou em juízo que houve discussão 

no dia anterior, ocasionando, inclusive em lesões corporais, conforme se 

nota no mapa topográfico de f. 25.

Nessa toada, CLEBER MASSON ensina que “o motivo fútil é o 

insignificante, de pouca importância, desproporcional à natureza do crime 

praticado (...) Não se aplica essa qualificadora quando a razão do crime é 

uma acirrada discussão entre autor e vítima, ainda que decorrente de 

causa desproporcional ao resultado produzido ”.

Julgados que sintetizam esse entendimento:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO 

QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, DANO QUALIFICADO E AMEAÇA - 

PRONÚNCIA - DECOTE DA QUALIFICADORA - VIABILIDADE - 

INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO FÚTIL - PRÉVIA DISCUSSÃO CONFIRMADA 

POR TESTEMUNHAS PRESENCIAIS - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. O decote da qualificadora na fase de 

pronúncia somente é possível quando esta se apresenta manifestamente 

improcedente, sem qualquer amparo na prova dos autos. Súmula 64 deste 

Tribunal. Precedentes. Verificada a manifesta improcedência da 

qualificadora da motivação fútil, em razão da discussão prévia entre os 

envolvidos, afigura-se imperioso o seu decote.” (Recurso em Sentido 

Estrito nº 0303040-57.2013.8.13.0313 (1), 6ª Câmara Criminal do TJMG, 

Rel. Convocado Luziene Barbosa Lima. j. 16.12.2014, unânime, Publ. 

23.01.2015). (grifo nosso)

“Ausência de motivos não configura a qualificadora da futilidade, que se 

impõe afastada. Precedentes STJ (...) PRELIMINARES REJEITADAS. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Recurso em Sentido Estrito nº 

70050689538, 2ª Câmara Criminal do TJRS, Rel. Sandro Luz Portal. j. 

19.11.2015). (grifo nosso)

Assim, AFASTO a qualificadora do motivo fútil.

II – DO CRIME CONEXO

Tendo em vista a conexão entre o crime doloso contra a vida e o delito de 

posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003) 

imputado ao acusado na denúncia, nos termos do art. 78, I, do CPP, a 

existência de materialidade e os indícios suficientes de autoria também 

deve ser analisada por este juízo.

Com efeito, a doutrina majoritária se manifesta acerca da ausência do juízo 

de admissibilidade, conforme doutrina Guilherme de Souza Nucci:

“Havendo infração penal conexa, incluída na denúncia, devidamente 

recebida, pronunciando o réu pelo delito doloso contra a vida, deve o juiz 

remeter a julgamento pelo Tribunal Popular os conexos, sem proceder a 

qualquer análise de mérito ou de admissibilidade quanto a eles. Aliás, se 
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eram grotescos, atípicos ou inadmissíveis os tais delitos conexos, tão logo 

fosse oferecida a denúncia, caberia ao magistrado rejeitá-la. Entretanto, 

se acolheu a acusação, deve repassar ao juiz natural da causa (Tribunal 

do Júri) o seu julgamento.

Caberá, assim, aos jurados checar a materialidade e a prova da autoria 

das infrações penais conexas para haver condenação.”

 Desta feita, em análise aos autos, acerca do delito conexo noto que a 

materialidade encontra-se demonstrada pelo termo de interrogatório (f. 

55), termo de apreensão (f. 62), bem como laudo pericial (fl. 68/69, item 

3.1.3).

Os indícios de autoria também exsurgem dos autos, fundado nas palavras 

do próprio réu em juízo, grosso modo, de que tinha a posse do acessório 

para arma de fogo há mais de quinze anos.

Assim, o delito conexo de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito tem 

condições de ser sustentado em Plenário, cabendo ao Conselho de 

Sentença decidir sua procedência, forte nos seguintes julgados:

“(...) Pronunciado o acusado pela prática de crime doloso contra a vida, 

imperioso que o crime conexo seja igualmente submetido à análise pelo 

Conselho de Sentença. Ao juiz togado não é dado, a um só tempo, 

pronunciar o réu pelo homicídio tentado e absolvê-lo pelo porte ilegal de 

arma de fogo de uso permitido. Precedentes (TJMT, RSE 165908/2014 e 

50163/2015). Recurso defensivo improvido. Recurso acusatório provido.” 

(Recurso em Sentido Estrito nº 0002921-97.2013.8.11.0064, 2ª Câmara 

Criminal do TJMT, Rel. Pedro Sakamoto. j. 26.08.2015, DJe 08.09.2015). 

(grifo nosso)

“(...) 2. Havendo indícios suficientes de que a conduta do porte de arma foi 

praticada em momento distinto daquele em que ocorreu o delito doloso 

contra a vida, deve ser mantida a pronúncia quanto ao crime conexo. 

RECURSO NÃO PROVIDO.” (Recurso Criminal nº 2015.049187-4, 3ª 

Câmara Criminal do TJSC, Rel. Moacyr de Moraes Lima Filho. j. 

20.10.2015). (grifo nosso)

III - DISPOSITIVO DA PRONÚNCIA

 Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP, PRONUNCIO o réu 

ADIMAR PROSPERO DE SOUZA, qualificado nos autos, como incursos nos 

art. 121, c/c o art. 14, II, e art. 129, § 9º, todos do Código Penal e art. 16 da 

lei n. 10.826/03, para que seja submetido a julgamento pelo e. Tribunal do 

Júri, oportunidade em que JULGO ADMISSÍVEL o prosseguimento da 

pretensão acusatória deduzida nesta ação penal.

Ressalto que nesta decisão de pronúncia limito-me a julgar a viabilidade da 

pretensão acusatória trazida pelo Ministério Público, fixando seus limites 

(art. 413 do CPP), cabendo aos jurados na sessão de julgamento decidir 

sobre a procedência ou não dessa acusação.

IV - DA FASE DO ART. 422 DO CPP

Preclusa esta decisão, considerando que este juízo continuará 

competente para a segunda fase do rito escalonado do Júri, desde já, 

DETERMINO a intimação das partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requerer diligência (art. 422 do CPP).

Após, CONCLUSOS imediatamente para designação do júri.

P.I.C.

Juína-MT, 14/12/2017

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito e Presidente do Tribunal do Júri

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138104 Nr: 2052-81.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA SOUZA AMORIM, VALDINEY SILVA 

DOS SANTOS, DOUGLAS PORFIRIO DA CONCEIÇÃO, CLAUDINEI DA 

SILVA DOS SANTOS, CLAUDEMIR FRANCO DE FARIAS, MIRIAN DE 

SOUZA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 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) Quanto ao pleito de juntada das interceptações telefônicas, DEFIRO o 

pedido, na forma requerida.

III) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

09/11/2018, às 13h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

dos acusados;

IV) 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;

V) DEFIRO o pleito de f. 660, nos termos da decisão anterior.

VI) INTIMEM-SE as testemunhas e os acusados para comparecerem à 

audiência designada;

VII) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138154 Nr: 2088-26.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS ROSSI BRANZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 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 

26/11/2018, às 14h30min, 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.: 137873 Nr: 1858-81.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO FERREIRA LEMES, VULGO 

"NEGUINHO", MIRIAM DE SOUZA AMORIM, ANDRESSA VIVIAN PEREIRA, 

FÁBIO BOLSONI, CLAUDEMIR FRANCO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

I) Os argumentos das defesas 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 

30/11/2018, às 13h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesas e se procederá ao interrogatório 

dos acusados;

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;
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IV) DEFIRO o pleito da Defesa quanto ao apensamento das interceptações 

telefônicas, na forma requerida.

V) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

VI) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137172 Nr: 1339-09.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO VIEIRA DE NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos,

Os argumentos da defesa são insuficientes para rejeição do aditamento à 

denúncia neste momento processual, isso porque presentes a 

materialidade do delito e indícios de autoria, calcados nos mesmos 

elementos que motivaram o recebimento da denúncia. Portanto, RECEBO o 

ADITAMENTO nos termos do art. 384, § 2º, do CPP.

Assim, considerando que as partes pugnaram pela oitiva da testemunha 

Keila Benialgo Lopes, 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 da precatória. INTIMEM-SE as partes da expedição da 

precatória, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

Decorrido o prazo da precatória, INTIMEM-SE às partes para apresentar 

alegações finais, no prazo legal, iniciando-se pelo Ministério Público.

No mais, VISTA ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido 

de revogação de prisão.

Com a manifestação, CONCLUSOS para deliberação.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001362-35.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HELITON SALOMAO MARIANO (REQUERENTE)

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO MARQUES LEONEL (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 13h10min.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010242-62.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENIR SOARES SEABRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

8010242-62.2016.8.11.0025. EXEQUENTE: ENIR SOARES SEABRA 

EXECUTADO: ADAO DE OLIVEIRA VISTOS. Conclusão equivocada. 

Cumpra-se conforme determinado no despacho de ID. 5869966, intimando 

o executado da penhora realizada por meio do sistema RENAJUD, para se 

assim desejar, opor embargos no prazo legal. Decorrido o prazo sem 

manifestação, promova-se a avaliação e depósito do bem, descrevendo o 

estado de uso e conservação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, o Executado (art. 841, §1º, CPC). 

Após, dê-se vistas ao exequente. Às providências. Juína/MT, 2 de outubro 

de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010345-06.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DEZAN & SIMILLI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO MENDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

8010345-06.2015.8.11.0025. REQUERENTE: DEZAN & SIMILLI LTDA - ME 

REQUERIDO: ORLANDO MENDES DA SILVA VISTOS. Conforme se infere 

da decisão de ID. 10518683, o pedido formulado pelo credor para penhora 

de ativos financeiros do executado por meio do sistema BACENJUD foi 

deferido. No entanto, compulsando os autos, verifica-se que em nenhum 

momento foi determinada a intimação do devedor para cumprimento 

voluntário da sentença. Nesses moldes, a fim de se evitar eventual 

nulidade, intime-se o requerido para cumprir voluntariamente a sentença 

no prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 

10% (dez por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, 

§1º), com ulterior expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º). 

Caso a devedora não efetue, no prazo legal o depósito do montante 

discriminado, apresentado o cálculo atualizado do débito acrescido da 

multa citada anteriormente, em continuidade, e a requerimento do credor, 

expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, que recairá sobre tantos 

bens quanto os necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, 

poderá o executado apresentar embargos à execução, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95, Recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do devedor. 

Saliento, outrossim, que se tratando de réu revel, a teor do que dispõe o 

enunciado 167 do Fonaje, os prazos fixados neste decisum correrão em 

cartório, sendo despicienda sua publicação no Diário Eletrônico, ou ainda, 

a intimação pessoal do devedor. Transcorrido o prazo para oposição de 

embargos, certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Por fim, 

registre-se nos cadastros dos autos que o presente processo está 

tramitando em fase de cumprimento de sentença. Às providências. 

Juína/MT, 2 de outubro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001366-72.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RODRIGO AFONSO DA SILVA (REQUERENTE)

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001368-42.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA LOURENCO (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (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 

26/10/2018 às 15h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001393-55.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALESANDRO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 

26/10/2018 às 15h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001395-25.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER (ADVOGADO(A))

NELSON JOSE FELBER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 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 

26/10/2018 às 15h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001417-83.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER BARBOSA LUCAS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 

09/11/2018 às 12h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001418-68.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER BARBOSA LUCAS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

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 

09/11/2018 às 12h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001419-53.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BRAVO FERREIRA (REQUERENTE)

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMADEU QUADRO JUNIOR (REQUERIDO)

 

em o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

26/10/2018 às 15h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001426-45.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 

09/11/2018 às 12h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001427-30.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRA SONIA MORAES (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

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 12h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001428-15.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELISANDRA SONIA MORAES (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 12h10min.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010405-76.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO BATISTA LEAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

8010405-76.2015.8.11.0025. EXEQUENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP EXECUTADO: TIAGO BATISTA LEAL VISTOS. Em que pese o teor da 

petição de ID. 10943721, de uma breve análise ao recibo de protocolo do 

sistema BACENJUD (ID. 9887253), a tentativa de penhora de ativos 

financeiros do executado foi integralmente satisfeita, não havendo que se 

falar, portanto, em penhora de veículos. Assim, intime-se o executado da 

penhora, nos termos do artigo 854, §2º, do CPC. Transcorrido o prazo 

legal sem manifestação, abra-se vista ao exequente para manifestação, 

em 05 dias. Às providências. Juína/MT, 3 de outubro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001429-97.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELISANDRA SONIA MORAES (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 

30/11/2018 às 12h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001441-14.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA CANABARRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

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 

09/11/2018 às 12h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001442-96.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO (ADVOGADO(A))

ELVIRA CANABARRA DOS SANTOS (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 

09/11/2018 às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001463-72.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ERITO BRUGNERA MORAIS (REQUERENTE)

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(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 

09/11/2018 às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001503-54.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA SILVA SATURNINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

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 

13/11/2018 às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-58.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

WLLYANA MACHADO BEHENCK (REQUERENTE)

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS (ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS (ADVOGADO(A))

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000093-58.2018.8.11.0025. REQUERENTE: WLLYANA MACHADO 

BEHENCK REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA Trata-se 

de ação promovida por Willyana Machado em face da GAZIN INDUSTRIA E 

COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, e LG ELETRONICS 

DO BRASIL LTDA., buscando a restituição de valor pago em aparelho 

celular que, levado à assistência técnica para reparo, restou extraviado, 

além de indenização pelo dano moral sofrido. Sustenta a autora que dia 

02/05/2017 a requerente se dirigiu até a loja Gazin, 1ª requerida, e adquiriu 

um aparelho celular da marca LG K-10 LGM-250 4G DUAL, modelo 

LGM250ds.ABRAGK, cor dourada, no valor de R$ 1.476,62 (hum mil, 

quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos). Alguns 

meses após a compra verificou que o aparelho apresentava defeitos em 

seu visor e também na bateria, levando o aparelho a desligar sozinho, 

assim impossibilitando-o totalmente de ser utilizado, orientada pelo 

preposto da 1ª Requerida, entregou o produto na Loja Gazin, na data de 

27/11/2017 (doc. 02 em anexo), para envio à assistência técnica. Depois 

da entrega do aparelho, na 1ª reclamada, que ficou responsável por 

enviar o aparelho para a assistência técnica da 2ª segunda reclamada, 

passou-se 30 (trinta) dias, sem que a Autora tivesse notícias do concerto 

do aparelho, assim a Requerente passou a buscar as Requeridas que não 

lhe davam respostas sobre o estado do aparelho celular. A primeira 

requerida traz fundamentos genéricos em sua defesa tao somente 

alegando o bom relacionamento com o cliente, e que tão somente orientou 

a reclamada a encaminhar o produto para o fabricante se eximindo de 

qualquer responsabilidade. No entanto conforme comprovante nos autos a 

mesma foi responsável por encaminhar o referido produto para 

assistência técnica autorizada. Na sua contestação, a empresa LG 

segunda requerida afirmou que o aparelho foi consertado dentro da 

garantia e encaminhado para o endereço da requerente, sem, contudo, 

apresentar qualquer documento comprobatório do procedimento realizado 

ou da efetiva entrega ao consumidor. Por outro lado, a autora apresentou 

a nota fiscal da compra do celular e o recibo/protocolo da assistência 

técnica, corroborando suas afirmações e entrega do produto junto a 

primeira requerida GAZIN. Patente, assim, o dever das requeridas de 

reembolsar a reclamante pelos danos materiais sofrido. Em relação ao 

dano moral, também é cristalina a sua ocorrência. Hodiernamente, o 

aparelho celular se tornou um bem imprescindível, não só para uso 

pessoal, mas também profissional, com dados e pesquisas apontando que 

há mais linhas móveis ativas do que fixas e que o celular já se tornou o 

principal meio de acesso à internet no Brasil. Ademais, o extravio do 

aparelho ultrapassa a esfera do mero incômodo, simples aborrecimento, 

ensejando, sim, dano moral a ser reparado; uma pessoa que leva seu 

aparelho para ser consertado, até pode esperar que haja certa demora, 

mas não que ele simplesmente desapareça. A comprovada falha no 

serviço de assistência técnica fornecido pela requerida, inclusive com o 

desaparecimento do aparelho, transborda o mero aborrecimento, 

consubstanciando transtorno tal que justifica a indenização por danos 

morais, cuja fixação deve ser arbitrada com moderação, em estrita 

observância ao princípio da razoabilidade. Em relação ao valor da 

indenização, a quantia de R$ 2.000,00 se encontra dentro dos parâmetros 

de razoabilidade e proporcionalidade, respondendo as requeridas de 

forma solidária. Diante do exposto julgo PROCEDENTE a presente demanda 

e condeno as requeridas de forma solidaria GAZIN INDUSTRIA E 

COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, e LG ELETRONICS 

DO BRASIL LTDA ao pagamento a titulo de danos morais o valor de 

2.000,00 e restituição do valor pago no aparelho celular no valor de R$ 

1.476,62 (hum mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e dois 

centavos),acrescidos de juros de mora corrigidos monetariamente a partir 

de 27/12/2017. Juína 10 de setembro 2018. Leidiane Correia da Silva Juíza 

Leiga VISTOS, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 

9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e 

arquivem-se. P.I.C. Juína- MT 10 de Setembro de 2018. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-58.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

WLLYANA MACHADO BEHENCK (REQUERENTE)

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS (ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS (ADVOGADO(A))

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000093-58.2018.8.11.0025. REQUERENTE: WLLYANA MACHADO 

BEHENCK REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA Trata-se 

de ação promovida por Willyana Machado em face da GAZIN INDUSTRIA E 

COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, e LG ELETRONICS 

DO BRASIL LTDA., buscando a restituição de valor pago em aparelho 

celular que, levado à assistência técnica para reparo, restou extraviado, 

além de indenização pelo dano moral sofrido. Sustenta a autora que dia 

02/05/2017 a requerente se dirigiu até a loja Gazin, 1ª requerida, e adquiriu 

um aparelho celular da marca LG K-10 LGM-250 4G DUAL, modelo 

LGM250ds.ABRAGK, cor dourada, no valor de R$ 1.476,62 (hum mil, 

quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos). Alguns 

meses após a compra verificou que o aparelho apresentava defeitos em 

seu visor e também na bateria, levando o aparelho a desligar sozinho, 

assim impossibilitando-o totalmente de ser utilizado, orientada pelo 

preposto da 1ª Requerida, entregou o produto na Loja Gazin, na data de 

27/11/2017 (doc. 02 em anexo), para envio à assistência técnica. Depois 

da entrega do aparelho, na 1ª reclamada, que ficou responsável por 

enviar o aparelho para a assistência técnica da 2ª segunda reclamada, 

passou-se 30 (trinta) dias, sem que a Autora tivesse notícias do concerto 

do aparelho, assim a Requerente passou a buscar as Requeridas que não 

lhe davam respostas sobre o estado do aparelho celular. A primeira 

requerida traz fundamentos genéricos em sua defesa tao somente 

alegando o bom relacionamento com o cliente, e que tão somente orientou 

a reclamada a encaminhar o produto para o fabricante se eximindo de 
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qualquer responsabilidade. No entanto conforme comprovante nos autos a 

mesma foi responsável por encaminhar o referido produto para 

assistência técnica autorizada. Na sua contestação, a empresa LG 

segunda requerida afirmou que o aparelho foi consertado dentro da 

garantia e encaminhado para o endereço da requerente, sem, contudo, 

apresentar qualquer documento comprobatório do procedimento realizado 

ou da efetiva entrega ao consumidor. Por outro lado, a autora apresentou 

a nota fiscal da compra do celular e o recibo/protocolo da assistência 

técnica, corroborando suas afirmações e entrega do produto junto a 

primeira requerida GAZIN. Patente, assim, o dever das requeridas de 

reembolsar a reclamante pelos danos materiais sofrido. Em relação ao 

dano moral, também é cristalina a sua ocorrência. Hodiernamente, o 

aparelho celular se tornou um bem imprescindível, não só para uso 

pessoal, mas também profissional, com dados e pesquisas apontando que 

há mais linhas móveis ativas do que fixas e que o celular já se tornou o 

principal meio de acesso à internet no Brasil. Ademais, o extravio do 

aparelho ultrapassa a esfera do mero incômodo, simples aborrecimento, 

ensejando, sim, dano moral a ser reparado; uma pessoa que leva seu 

aparelho para ser consertado, até pode esperar que haja certa demora, 

mas não que ele simplesmente desapareça. A comprovada falha no 

serviço de assistência técnica fornecido pela requerida, inclusive com o 

desaparecimento do aparelho, transborda o mero aborrecimento, 

consubstanciando transtorno tal que justifica a indenização por danos 

morais, cuja fixação deve ser arbitrada com moderação, em estrita 

observância ao princípio da razoabilidade. Em relação ao valor da 

indenização, a quantia de R$ 2.000,00 se encontra dentro dos parâmetros 

de razoabilidade e proporcionalidade, respondendo as requeridas de 

forma solidária. Diante do exposto julgo PROCEDENTE a presente demanda 

e condeno as requeridas de forma solidaria GAZIN INDUSTRIA E 

COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, e LG ELETRONICS 

DO BRASIL LTDA ao pagamento a titulo de danos morais o valor de 

2.000,00 e restituição do valor pago no aparelho celular no valor de R$ 

1.476,62 (hum mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e dois 

centavos),acrescidos de juros de mora corrigidos monetariamente a partir 

de 27/12/2017. Juína 10 de setembro 2018. Leidiane Correia da Silva Juíza 

Leiga VISTOS, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 

9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e 

arquivem-se. P.I.C. Juína- MT 10 de Setembro de 2018. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000752-04.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR ALVES LOPES (REQUERENTE)

ADILSON BATISTA LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000752-04.2017.8.11.0025. REQUERENTE: LINDOMAR ALVES LOPES 

REQUERIDO: CLARO S.A. 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. O 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, áudio de 

mídia com a gravação da contratação do serviço. 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 à 

reclamante apresentar provas de que não tenha sido ela a contratante do 

serviço, pois sequer negou que a voz gravada era sua. 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. Na 

conversa gravada, o reclamante informou todos os seus dados. A 

gravação, por outro lado, deixou evidência de que o autor efetivamente 

contratou o serviço; o serviço foi oferecido pela requerida ao reclamante, 

e aceitou, conforme áudio de gravação juntado nos autos. Cumpre 

mensurar que de acordo com as telas sistêmicas e parte da gravação o 

próprio reclamante demonstra conhecimento do contrato e relata 

pagamentos de faturas anteriores, e solicita o bloqueio do serviço por 04 

meses tendo vista que em seu novo endereço não disponibilidade de sinal 

compatível. Os fatos narrados pela reclamante não convencem de que o 

autor tenha sido vítima de fraude, porque simplesmente foi a reclamante 

quem contratou o serviço disponibilizado na linha telefônica n. 66 

992028644. Assim, o reclamante não comprovou o pagamento da dívida 

anotada no cadastro de inadimplentes, o que permite concluir que não 

houve cobrança indevida. Indenização por danos morais, portanto, não é 

merecida; tampouco ser declarado inexiste o débito. Ressalte-se, por 

outro lado, que o pagamento de faturas não é compatível com a fraude, 

justamente porque o fraudador ou o estelionatário contrata para não pagar 

e o nome do consumidor é inscrito no cadastro de inadimplentes. No caso 

em análise, houve pagamento de faturas de consumo de serviços 

disponibilizados na linha telefônica da reclamante, sobretudo em relação 

aos meses de maio e junho de 2017, respectivamente. 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). Sua 

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 da reclamante no cadastro de 

inadimplentes, de rigor a procedência do pedido contraposto ante o 

reconhecimento da dívida de R$ 84,79 (oitenta e quatro reais e setenta e 

nove centavos), sobre o qual incide correção monetária e juros de mora 

desde o inadimplemento. Por fim, 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 das partes -, ao 

pagamento de multa equivalente a 1% 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 

LINDOMAR ALVES LOPES em desfavor de CLARO S/A, o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 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 das partes - ao pagamento de multa equivalente a 

1% 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. Às providências. 

Juína, 17 de Setembro de 2018. Leidiane Correia da Silva Juíza Leiga 

VISTOS, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 

9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e 

arquivem-se. P.I.C. Juína- Mt 17 de Setembro de 2018. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001425-60.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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ADILSON BATISTA LIMA (ADVOGADO(A))

KAROLYNNY SANTOS DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 

09/11/2018 às 12h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001458-84.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WELLER CORREIA KAIZER (REQUERENTE)

DOUGLAS MARCEL DE BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001458-84.2017.8.11.0025. REQUERENTE: WELLER CORREIA KAIZER 

REQUERIDO: CLARO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado relatório 

conforme artigo 38 º da Lei 9099/95. Trata-se de ação AÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS E MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA movida por WELLER 

CORREIA KAIZER em desfavor da CLARO S/A. Em breve síntese, alegou a 

parte autora que possui uma linha telefônica junto a promovida e contratou 

um plano pagava o valor de R$ 35,00 para ter 100 mega de internet. O 

Requerente adquiriu um novo plano, no valor de R$ 54,99 mensal, e 1,5 

mega de internet e mais 20 reais de crédito. A Claro ofereceu outro plano, 

que era só alterar e pagar o mesmo valor de R$ 54,99 e ganhar 3 mega de 

internet. Salienta o autor que os planos foram pagos em 03/07/2017; 

01/08/2017; 15/09/2017; 02/10/2017; 01/11/2017, no valor de R$ 54,99 ao 

mês. Como ficou utilizando o plano de R$ 35,00, deve-se pagar o valor 

excedente a este valor, ou seja, deve restituir 5 parcelas em um montante 

de R$ 99,95 com juros e correção monetária e em dobro (R$ 199,90), pois, 

houve cobrança indevida, já que o consumidor pagou produto que não foi 

disponibilizado. Enfatiza ainda que durante os referidos meses sempre 

procurou a promovida via call center conforme mensagens de 

confirmação juntada nos autos (, para solucionar o impasse de forma 

administrativa, destacando ainda que por diversas vezes utilizou-se do 

horário de almoço para se dirigir-se até a filial no intuito de resolver o 

impasse o qual foi infrutífero O promovido em sua defesa alega: 1. DA 

IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA; 2. INÉPCIA DA 

PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE REQUISITOS ESSENCIAIS AO 

AJUIZAMENTO DA DEMANDA tendo em vista falta de comprovante de 

endereço; III. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO III. 1. EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO DO CREDOR – SERVIÇO PRESTADO – DÉBITO REGULAR. Em 

atenção a preliminar suscitada pelo promovido deixo de apreciar, tendo em 

vista que o próprio promovido junto aos autos copias das faturas da linha 

telefônica de titularidade do promovente que consta explicitamente o 

endereço do mesmo nesta comarca. Todavia, da análise dos autos, o que 

se percebe é que os serviços de internet estavam sendo prestados, 

porém a velocidade fornecida pela promovida era muito inferior a que o 

autor havia contratado, sendo correta a restituição dos valores referentes 

aos serviços de internet, porquanto não foram prestados de forma 

satisfatória ao cliente, bem como a determinação para que a promovida 

proceda ao restabelecimento do serviço nos moldes contratados, 

conforme postulado pelo autor. Com efeito, ainda que, de fato, o autor 

tenha adimplido valores, de forma indevida, entendo que apenas aquelas 

quantias comprovadamente pagas nos autos, comportam restituição de 

forma simples, não evidenciado no caso em tela a má fé do promovido 

para restituição em dobro. Deste modo, tenho que o montante 

correspondente a restituição devida no valor (R$ 99,00), visto que todas 

as faturas acostadas aos autos fora comprovado o pagamento. Quanto 

ao dano moral, tenho que não resta caracterizado, pois a cobrança 

indevida não dá ensejo à indenização pretendida, restando configurado, 

apenas, o mero descumprimento contratual. No caso em tela, inexistem 

provas de que a situação dos autos tenha causado transtornos 

suficientemente graves, a ponto de ofender os direitos de personalidade 

do autor, não tendo passado o ocorrido de mero dissabor do cotidiano. 

Acrescento que só se caracteriza o dano moral, quando o consumidor é 

ofendido na sua honra, na sua imagem, ou é colocado em situação 

humilhante, vexatória, que cause transtorno psicológico relevante, o que 

não se evidencia no presente caso. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. TELEFONIA. CONSUMIDOR. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. 

COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA DOBRADA, 

CONFORME ARTIGO 42 CDC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

Insurge-se a autora unicamente no que diz a não concessão de 

indenização por danos morais, decorrentes das diversas cobranças 

indevidas e reiteradas por parte da ré ao efetuar cobranças a título de 

serviços não contratados "ARREC TERC RENDA GARANT FAMIL". 

Conforme entendimento pacificado por este Colegiado e a teor do 

Enunciado nº 5 do Encontro dos Juizados Especiais Cíveis do Estado, de 

maio de 2005, em Gramado, o qual dispõe que "O descumprimento ou a má 

execução dos contratos só gera danos morais de forma excepcional, 

quando violarem direitos da personalidade". Lesão extrapatrimonial que 

não restou configurada, porquanto não houve ofensa a atributo pessoal 

da autora, tratando-se o fato de mero dissabor cotidiano. Sentença 

mantida pelos seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005024732, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 28/10/2014). Diante do 

exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE apresente demanda 

Condeno a CLARO S/A a restituir o valor cobrado indevidamente de R$ 

99,00 (noventa e nove reais) com juros e correções monetárias desde os 

pagamentos das faturas 03/07/2017; 01/08/2017; 15/09/2017; 02/10/2017; 

01/11/2017. Rejeito o pedido de Danos Morais Diante do resultado, sem 

sucumbência as partes, nos termos do art. 55, da lei nº 9.099/95. Juína 

–MT 13 de setembro de 2018. Leidiane Correia da Silva Juiza Leiga 

VISTOS, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 

9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e 

arquivem-se. P.I.C. Juína- MT 13de Setembro de 2018. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001465-76.2017.8.11.0025. REQUERENTE: JESSICA GREGORIO DA 

COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. P R O J E T O D 

E S E N T E N Ç A A questão controvertida despicienda prova oral, motivo 

pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o 

art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por 

JESSICA GREGORIO DA COSTA DOS SANTOS contra BANCO BRADESCO 

S.A objetivando indenização por danos morais em face de inscrição 

indevida de seu nome e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte 

requerida em peça defensiva suscita preliminar de inépcia da inicial, no 

mérito, alega exercício regular de direito em face da regularidade na 

contratação, afirma serem inexistente os danos morais, entende pelo 

descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo ainda a 

improcedência da ação e aplicação da Súmula 385 STJ. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A 

preliminar em relação à inépcia da inicial arguida pela Ré em face da 

ausência de comprovante de endereço em nome do autor e certidão SPC 

original não merece ser acolhida, tendo em vista que dos autos constam 

documentos suficientes para análise do mérito, preenchendo desta forma, 

os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, restando 

prejudicada a preliminar suscitada, afasto a preliminar arguida. Rejeitam-se 

as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte 

reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação comercial com a parte Ré, juntando certidão SPC como meio de 

prova da negativação indevida. A reclamada alega que não praticou 

nenhum ato ilícito em face da regularidade na contratação, afirma serem 

inexistentes os danos morais, entende pelo descabimento da inversão do 

ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação. Apesar de 

sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos autos 
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nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente era 

devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pela Autora, restando 

comprovado sua conduta ilícita. Portanto, inexiste qualquer documento, tal 

como um termo de adesão que demonstrasse anuência/ciência do 

reclamante na suposta aquisição de produtos ofertados e serviços pela 

Ré, restando prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, preclusa a 

produção de provas O ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo 

que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito do Autor. Em que 

pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida consoante a ausência de relação jurídica com a parte Autora, 

efetuou cobranças, inclusive com inclusão do nome e CPF da parte 

reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 
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Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: 

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em 

vista, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa 

reparação do dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da 

procedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, com 

fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a 

reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

indenização por danos morais; 2- Determino que os valores da 

condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a 

condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao 

mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro 

inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 

4- Determino que a reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no 

prazo de 05 dias de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes 

autos, caso ainda não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa 

diária de R$ 100,00 (cem reais). Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Juína – MT 18 de 

setembro de 2018. Leidiane Correia da Silva Juíza Leiga VISTOS, 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 

custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. 

P.I.C. Juína- MT 18 de Setembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010245-51.2015.8.11.0025. EXEQUENTE: ALCIDES SZULCZEWSKI FILHO 

EXECUTADO: ILUMINATA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 

PLANEJADOS LTDA - ME VISTOS. Instado a se manifestar sobre a 

penhora negativa por meio do sistema BACENJUD, requer o exequente 

que se decrete a desconsideração da personalidade jurídica da 

executada, justificando a pretensão no fato de que as sócias teriam 
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participação em outras empresas, caracterizando, portanto, confusão 

patrimonial. No que pertine ao pedido de desconsideração não existe 

razão plausível nenhuma para isso, afinal, a participação dos sócios da 

executada em outra sociedade não indiciam, nem de soslaio, que a 

personalidade jurídica esteja realmente servindo de cobertura para o 

abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. No caso, 

nunca sequer chegou a ser realizada qualquer diligencia no afã de 

localizar bens da devedora, a não ser a tentativa de penhora on line de 

ativos financeiros. Sobre o tema já decidiu a Egrégia Corte da seguinte 

forma: “CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE 

INDÍCIOS DO ABUSO DA PERSONALIDADE. ART. ANALISADO: 50, CC/02. 

1. Ação de prestação de contas distribuída em 2006, da qual foi extraído o 

presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 05/07/2013. 2. 

Discute-se se o encerramento irregular da sociedade empresária, que não 

deixou bens suscetíveis de penhora, por si só, constitui fundamento para 

a desconsideração da personalidade jurídica. 3. A criação de uma 

sociedade de responsabilidade limitada visa, sobretudo, à limitação para 

os sócios dos riscos da atividade econômica, cujo exercício, por sua vez, 

a todos interessa, na medida em que incentiva a produção de riquezas, 

aumenta a arrecadação de tributos, cria empregos e gera renda, 

contribuindo, portanto, com o desenvolvimento socioeconômico do País. 4. 

No entanto, o desvirtuamento da atividade empresarial, porque constitui 

verdadeiro abuso de direito dos sócios e/ou administradores, é punido 

pelo ordenamento jurídico com a desconsideração da personalidade 

jurídica da sociedade, medida excepcional para permitir que, 

momentaneamente, sejam atingidos os bens da pessoa natural, de modo a 

privilegiar a boa-fé nas relações privadas. 5. A dissolução irregular da 

sociedade não pode ser fundamento isolado para o pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica, mas, aliada a fatos concretos 

que permitam deduzir ter sido o esvaziamento do patrimônio societário 

ardilosamente provocado de modo a impedir a satisfação dos credores em 

benefício de terceiros, é circunstância que autoriza induzir existente o 

abuso de direito, consubstanciado, a depender da situação fática 

delineada, no desvio de finalidade e/ou na confusão patrimonial. 6. No 

particular, tendo a instância ordinária concluído pela inexistência de 

indícios do abuso da personalidade jurídica pelos sócios, incabível a 

adoção da medida extrema prevista no art. 50 do CC/02. 7. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido”. (REsp 

1395288/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 11/02/2014, DJe 02/06/2014) “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. TEORIA MAIOR. MUDANÇA DE 

ENDEREÇO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO DA PRESENÇA DOS 

ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TEORIA DA DISREGARD DOCTRINE. 

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A 

desconsideração da personalidade jurídica, à luz da teoria maior acolhida 

em nosso ordenamento jurídico e encartada no art. 50 do Código Civil de 

2002, reclama a ocorrência de abuso da personificação jurídica em virtude 

de excesso de mandato, a demonstração do desvio de finalidade (ato 

intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da 

personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial 

(caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação 

patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, 

dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. A mudança de endereço 

da empresa executada não constitui motivo suficiente para a 

desconsideração da sua personalidade jurídica. Precedente. (...) 4. 

Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 159.889/SP, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 

18/10/2013) Recorde-se que a desconsideração se baseia na ideia de 

abuso da personalidade jurídica do devedor, o que precisa ser 

demonstrado, não bastando afirmar isso somente porque não se localizou 

dinheiro aplicado em instituições financeiras. Portanto, indefiro o pedido de 

desconsideração formulado. Intime-se a parte exequente para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção. Às providências. Juína/MT, 2 de outubro de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000635-13.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON DUFFECK DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILENE DAIANE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000635-13.2017.8.11.0025. REQUERENTE: JAILSON DUFFECK DOS 

SANTOS REQUERIDO: MARCILENE DAIANE DA SILVA VISTOS. Havendo 

renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em discussão, e 

sobrevindo pedido expresso do credor de realização de penhora online, 

de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 835, I do CPC, 

defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos pertencentes 

aos executados e que se encontrem depositados/aplicados em 

instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial. 

Considerando que o último cálculo do débito foi apresentado no mês de 

junho de 2017, intime-se o exequente para apresentar o cálculo atualizado 

do valor do débito, no prazo de 05 dias. Após, tornem os autos ao 

gabinete para cumprimento da medida. Sendo exitosa a tentativa de 

constrição, expeça-se mandado de intimação do devedor. Em sendo 

infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para que requeira o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. 

Providências necessárias. Juína/MT, 2 de outubro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000743-76.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: LUCAS RIOS ANGELO - ME 

EXECUTADO: JOAO FRANCISCO DOS SANTOS VISTOS. Havendo 

renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em discussão, e 

sobrevindo pedido expresso do credor de realização de penhora online, 

de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 835, I do CPC, 

defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos pertencentes 

aos executados e que se encontrem depositados/aplicados em 

instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial. Sendo 

exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação do 

devedor. Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para 

que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito. Providências necessárias. Juína/MT, 2 de outubro de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010404-91.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE PEGORARO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010404-91.2015.8.11.0025. EXEQUENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA – 

EPP EXECUTADO: ANDRE PEGORARO EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL VISTOS. Havendo renitência do devedor em pagar ou 

garantir a dívida em discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor 

de realização de penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de 

gradação fixada no art. 835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e 

constrição de valores/créditos pertencentes aos executados e que se 

encontrem depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema 

BACENJUD, observando-se as normas esculpidas na CNGC para essa 

espécie de penhora judicial. Considerando que o último cálculo do débito 
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foi apresentado no mês de julho de 2016, intime-se o exequente para 

apresentar o cálculo atualizado do valor do débito, no prazo de 05 dias. 

Após, tornem os autos ao gabinete para cumprimento da medida. Sendo 

exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação do 

devedor. Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para 

que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito. Providências necessárias. Juína/MT, 3 de outubro de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010267-46.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GESSI DE ASSUNCAO BELMONTE (EXEQUENTE)

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON LUIZ MORBACH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010267-46.2014.8.11.0025. EXEQUENTE: GESSI DE ASSUNCAO 

BELMONTE EXECUTADO: EMERSON LUIZ MORBACH VISTOS. Indefiro 

nova tentativa de penhora via Bacen-jud e de penhora dos bens que 

guarnecem na residência do devedor eis que tais diligências, realizadas 

há pouco tempo, já restaram inexitosas e não há indicativos concretos de 

que a situação alterou-se desde então. Neste sentido: AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. 

PENHORA ONLINE. SISTEMA BACENJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. 

PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O 

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS 

CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. 

PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO EM REGRA DE 

EXPERIÊNCIA (ART. 335 DO CPC), BEM COMO NA ANÁLISE DE FATOS E 

PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO.( AgRg no REsp 1311126 RJ 2012/0042308-1, Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1ª Turma do STJ, j. 14/05/2013, DJe 

22/05/2013) Intimem-se, pois, o exequente para que requeira o que 

entender de direito, no prazo de cinco dias sob pena de extinção do 

processo. Às providências. Juína/MT, 3 de outubro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010334-40.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DA SILVA (REQUERENTE)

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR LOUREIRO DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010334-40.2016.8.11.0025 REQUERENTE: CELSO DA SILVA REQUERIDO: 

JAIR LOUREIRO DE LIMA VISTOS. Deixo de apresentar o relatório, com 

fulcro no artigo 38, in fine da Lei 9.099/95. Consoante se verifica na 

petição de ID. 10536184, a parte autora manifestou-se expressamente 

desistindo da ação. Havendo desistência expressa da parte autora e 

sendo despicienda a anuência do réu, nos termos do ENUNCIDADO N. 

90/FONAJE, a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida 

que se impõe. Portanto, havendo desistência expressa da parte autora a 

extinção do processo sem julgamento do mérito é medida que se impõe, 

razão porque, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários em virtude do disposto no art. 55, da Lei nº 9.099/95. 

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 20/2007/CGJ-MT. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000217-12.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000217-12.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: JOSE DE LIMA VISTOS. Deixo 

de apresentar o relatório, com fulcro no artigo 38, in fine da Lei 9.099/95. 

Consoante se verifica na petição de ID. 14283118, a parte autora 

manifestou-se expressamente desistindo da ação. Havendo desistência 

expressa da parte autora e sendo despicienda a anuência do réu, nos 

termos do ENUNCIDADO N. 90/FONAJE, a extinção do processo sem 

julgamento do mérito é medida que se impõe. Portanto, havendo 

desistência expressa da parte autora a extinção do processo sem 

julgamento do mérito é medida que se impõe, razão porque, JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários em 

virtude do disposto no art. 55, da Lei nº 9.099/95. 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 20/2007/CGJ-MT. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010274-72.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

Aline Cristina Machado Flores (ADVOGADO(A))

DANIELI FELBER (ADVOGADO(A))

TATIANA KOWALSKI VIEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILBER NORIO OHARA (ADVOGADO(A))

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010274-72.2013.8.11.0025 EXEQUENTE: TATIANA KOWALSKI VIEIRA 

EXECUTADO: TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 

VISTOS. Trata-se de ação de cumprimento de sentença verbalizado por 

Tatiana Kowalski Vieira em face de TUT Transportes Ltda. Consoante teor 

da decisão prolatada nos autos do processo nº 24716-15.2015.811.0041 

– Código 215922, da 1ª Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial 

e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, foi decretada a recuperação judicial 

da devedora na data de 12.06.2007 e, recentemente, convolada em 

falência, conforme decisão exarada em 25.06.2013. Com efeito, é do juízo 

da falência e recuperação judicial a competência para pagamento de 

créditos, sendo vedada a prática por outros juízo de qualquer ato que 

comprometa o patrimônio da devedora. Nesse sentido, é a orientação do 

STJ, colha-se: AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR TRABALHISTA. APROVAÇÃO DO 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO NA INSTÂNCIA DE 

ORIGEM. DECISÃO LIMINAR RECONHECENDO A EXISTÊNCIA DE 

CONFLITO. FIXAÇÃO PROVISÓRIA DE COMPETÊNCIA. 1. Após aprovado e 

homologado o plano de recuperação judicial, é do juízo de falências e 

recuperação judicial a competência para o prosseguimento dos atos de 

execução relacionados a ações expropriatórias movidas contra a 

empresa devedora. 2. O Superior Tribunal de Justiça também já decidiu 

que, na recuperação judicial, a competência de outros juízos se limita à 

apuração de respectivos créditos, sendo vedada a prática de qualquer ato 

que comprometa o patrimônio da empresa em recuperação. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no CC 132.285/SP, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 

19/05/2014) 'COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 
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CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI N. 

11.101/2006, ART. 6º, § 4º. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. 

PRAZO DE 180 DIAS. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. 

PROVA DO RETARDAMENTO. AUSÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO. I. O deferimento da recuperação judicial 

carreia ao Juízo que a defere a competência para distribuir o patrimônio da 

massa falida aos credores conforme as regras concursais da lei 

falimentar . II. A extrapolação do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 

4º, da Lei nº 11.101/2005 não causa o automático prosseguimento das 

ações e das execuções contra a empresa recuperanda, senão quando 

comprovado que sua desídia causou o retardamento da homologação do 

plano de recuperação. III. Agravo regimental improvido.' (AgRg no CC nº 

113.001/DF, relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJe de 

21/3/2011).[g.n.] Por sua vez, o Enunciado 51 do FONAJE dispõe que os 

processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, 

concordata ou recuperação judicial devem prosseguir tão somente até a 

sentença de mérito, para a constituição do título executivo judicial, logo a 

extinção do presente cumprimento de sentença é a medida que se impõe. 

Destaque-se, outrossim, que o crédito exequendo poderá ser habilitado 

perante o juízo da falência, nos termos do disposto no art. 9º e seguintes 

da Lei nº 11.101/2005, por meio de requerimento formal do próprio credor 

e instruído com a devida certidão de crédito. Ante ao exposto, 

considerando a recuperação judicial/falência da executada, DECLARO 

EXTINTA a presente execução de título judicial, com fundamento no 

Enunciado 51 FONAJE. Transitada em julgado, expeça-se a certidão de 

crédito ao exequente e, após, nada sendo requerido arquive-se com as 

cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010058-09.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA COELHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo nº: 

8010058-09.2016.811.002 Embargante: Estado de Mato Grosso 

Embargada: Marina Coelho V i s t o s, Cuida-se de embargos à execução, 

que, na dicção do que dertmina o art. 52, IX da Lei n. 9.099/95 

processam-se no bojo dos próprios autos da execução, aviados contra a 

execução de título extrajudicial (certidões de créditos emitidas pelo 

cartório judicial), proposta pela embargada em face da Fazenda Pública 

Estadual, e consubstanciada em alegado direito de crédito decorrente do 

exercício da advocacia dativa (múnus publico) ante a inexistência de 

Defensoria Pública na comarca. Segundo o embargante o inconformismo 

está somente no alegado excesso de cálculos, porque somando-se os 

valores das certidões de crédito que aparelham a pretensão executória 

encontra-se o montante de R$. 29.376, 32 (vinte e nove mil, trezentos e 

setenta e seis reais e trinta e dois centavos) e não o valor cobrado na 

inicial. A seu lado, a embargada afirma que a arguição é mera aleivosia, 

porque além das 31 URHs correspondentes às certidões acostadas ao 

feito, existiriam duas nomeações arbitradas em valores fixos (processos 

de código 30456 (no valor de R$ 700,00) e de código 11215 (no valor de 

R$ 2.000,00)), as quais teriam sido corrigidas e acrescidos de juros de 

mora legais, daí saindo o montante exequendo de R$ 30.239,63 (trinta mil, 

duzentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos). Colocada a 

questão nesses termos, analisando de forma direta a impugnação do 

executado, assiste-lhe razão ao aduzir que a exequente cobra valor 

superior ao devido, ao menos quando da propositura da demanda 

executiva porque, ao contrário do que salientado pela credora, contra a 

Fazenda Pública não se atualizam – como de praxe – os créditos 

executados, porque vige norma especial e específica a tratar do tema, a 

saber art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Vale dizer: se pretendia atualizar o 

crédito decorrente dos arbitramentos, devia fazê-lo adotando os 

parâmetros definidos na lei especial e somente após a consolidação do 

crédito, o que importa reconhecer que a pretensão é mesmo excessiva e 

os embargos procedem. De acordo com o STJ: “definidas as hipóteses em 

que é legítima a incidência do artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação 

dada pela Lei 11.960/09) e as hipóteses nas quais a norma não incide, 

cumpre estabelecer os critérios a serem utilizados na atualização 

monetária e na compensação da mora (juros de mora), a depender da 

natureza da condenação imposta à Fazenda Pública”. (...) Nas 

condenações judiciais de natureza administrativa em geral, estas 

sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de 

mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à 

vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/09: juros de mora 

correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro 

índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/09: juros de mora 

segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção 

monetária com base no IPCA-E., Nada disso foi observado pela credora, 

que ademais, atualizou a parte mais expressiva de seu crédito pela URH, 

razão porque não havia motivos para a correção aplicada, e, por 

conseguinte, certos estão os cálculos indicados pelo devedor, 

restringindo a execução aos R$. 29.376, 32 (vinte e nove mil, trezentos e 

setenta e seis reais e trinta e dois centavos), apontados nos embargos. 

Lado outro, como é de sabença geral, desde dezembro de 2017, vige a Lei 

10.656/2017, que estabeleceu novo valor para as Requisições de 

Pequeno Valor no Estado de Mato Grosso, norma que se acha assim 

vazada: Art. 1º Serão considerados de pequeno valor, para os fins do 

disposto nos §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações 

que o Estado de Mato Grosso e suas Autarquias e Fundações devam 

quitar em decorrência de decisão judicial transitada em julgado cujo valor, 

devidamente atualizado, não exceda 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal do 

Estado de Mato Grosso (UPFs/MT), independente da natureza do crédito. E 

mais a frente complementa o dispositivo, assinalando que para decisões 

anteriores à lei, a limitação é de 70 UPFs, e, sendo assim, como o montante 

executado (R$ 22.200,00) é muito superior à referencia legal (a UPF soma 

o valor de R$ 137,76), razão porque, há de se intimar a autora para que 

manifeste interesse em renunciar ao crédito sobejante ou optar por se 

submeter ao rito ordinário dos pagamentos de créditos de maior valor 

(precatórios) contra a Fazenda Pública. Destaque-se, desde logo, que 

julgando a constitucionalidade de leis estaduais que delimitam novo 

patamar para as requisições de pequeno valor, o STF assim se 

pronunciou: “2. O artigo 87 do ADCT foi instituído como norma transitória 

pela Emenda Constitucional 37/2002, com o escopo de fixar teto provisório 

aos estados e municípios no que diz respeito ao pagamento de seus 

débitos por meio de requisição de pequeno valor. 3. No julgamento da ADI 

2868/PI, esta Corte pacificou que tal dispositivo não delimita um piso, 

irredutível, para o pagamento dos débitos dos Estados e dos Municípios 

por meio de requisição de pequeno valor. Cabe a cada ente federado fixar 

o valor máximo para essa especial modalidade de pagamento dos débitos 

da Fazenda Pública em consonância com a sua capacidade financeira, 

como se infere do § 5º do artigo 100 da Constituição (redação anterior à 

EC 62/2009)” (STF, ADi n. 4.332, Relator : Min. Alexandre de Moraes). 

Assim, JULGO PROCEDENTES os embargos à execução brandidos pelo 

Estado de MT, reduzo o valor da execução para R$. 29.376, 32 (vinte e 

nove mil, trezentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos) e 

determino que a autora manifeste se pretende renunciar ao valor que 

sobeja do limite legal de RPV no Estado de MT, no prazo de 10 dias, sob 

presunção de recusa e prosseguimento do procedimento nos moldes da 

legislação processual que define a forma de tramitação de precatórios 

judiciais. Sem custas nem honorários por se tratar de processo sujeito ao 

rito especial trazido pela Lei n. 9.099/95. Às providências. Juína (MT), 3 de 

outubro de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000365-94.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. C. (ADVOGADO(A))

M. D. M. D. (RÉU)

V. R. S. (ADVOGADO(A))
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R. G. D. J. (RÉU)

G. C. F. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000365-94.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE, ROGERIO GONCALVES DE JESUS 

Vistos em correição. Autos nº 1000365-94.2018.8.11.0011 Vistos em 

correição. Inicialmente, é imperioso grafar que a requerida Rogerio 

Goncalves de Jesus - ME foi devidamente citada da presente ação, em 

razão de seu comparecimento espontâneo nos autos, contudo, 

apresentou sua contestação fora do prazo legal, conforme atesta certidão 

de ID 15167094, haja vista que teve restituído o prazo para contestar em 

08/06/2018 e somente apresentou defesa em 09/07/2018. Em que pese 

seu argumento de que a peça de defesa estaria tempestiva em razão do 

litisconsórcio, nos termos do caput do art. 229 do CPC, saliento que o 

presente feito tramita de forma eletrônica, razão pela qual, inaplicável 

referido prazo em dobro a teor do disposto no §2º do supracitado art. 229. 

Desta feita, tendo em vista a sua contumácia DECLARO a mesma revel, 

nos termos do artigo 344 do CPC. Intimadas as partes para especificarem 

as provas que pretendem produzir, apenas o Ministério Público se 

manifestou em ID 15482743, pugnando pela produção de prova 

documental (já acostada aos autos), testemunhal (cujo rol apresentou na 

oportunidade) e depoimento pessoal dos representantes dos requeridos, 

enquanto as requeridas quedaram silentes no prazo concedido. Apesar 

da manifestação juntada em 1º/10/2018 pelo Município de Mirassol 

D’Oeste, verifico que a mesma é intempestiva, razão pela qual, não 

procedo a sua análise. Nesse sentido: “o requerimento de provas 

divide-se em duas fases: na primeira, vale o protesto genérico para futura 

especificação probatória (CPC, art. 282, VI); na segunda, após a eventual 

contestação, o juiz chama à especificação das provas, que será guiada 

pelos pontos controvertidos na defesa (CPC, art. 324)” sendo que apenas 

o “silêncio da parte, em responder o despacho de especificação de 

provas faz precluir o direito à produção probatória, implicando desistência 

do pedido genérico formulado na inicial” (STJ, 3ª Turma, REsp 329.034/MG, 

rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. em 14.02.2006, DJ 20.03.2003, p. 

263) (MARINONI, MITIDIERO, 2010, pag. 291) No tocante às preliminares 

vindicadas pelo Município, de ilegitimidade passiva em razão da previsão 

contratual de responsabilidade total da contratada, e de migração do polo 

passivo para ativo, ao argumento de que caso julgada necessária a 

presente demanda, tem o Município o interesse de resguardar o erário 

público municipal, motivo que justificaria sua atuação em conjunto com o 

Ministério Público, tenho que ambas não merecem respaldo. Explico. A 

legitimidade passiva do Município se justifica ante a suposta ocorrência de 

omissão do ente municipal em proceder às medidas necessárias ao 

cancelamento administrativamente do certame contratado quando tomou 

conhecimento dos problemas envolvendo a empresa contratada. Como 

bem asseverado pelo Ministério Público, a Administração Pública possuía o 

poder de anular o concurso, a teor da Súmula nº 473 do STF, verbis: A 

administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios 

que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou 

revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os 

direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 

judicial. Portanto, rejeito a preliminar citada. Referente à migração de polo 

passivo para o ativo, descabido o referido pleito, eis que como narrado 

acima, restou configurada sua legitimidade em ser demandada a partir da 

suposta omissão denunciada.Desta feita, repilo referida preliminar. Não 

havendo mais qualquer outra preliminar e/ou prejudicial a ser analisada, 

DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua 

instrução, nos termos do art. 357, do CPC. Nesse desiderato, vislumbro 

que a parte autora pugnou pela oitiva de testemunhas e colheita de 

depoimento pessoal dos representantes dos requeridos, provas que 

entendo pertinentes ao deslinde do feito. Assim, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 08/11/2018, às 13h30min, devendo-se 

intimar a testemunhas já arroladas pelo MPE e as que por ele venham a ser 

arroladas, desde que apresentado no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

se for o caso, sob pena de preclusão. DETERMINO o comparecimento 

pessoal das partes e dos requeridos, inclusive, para prestarem 

depoimento pessoal, sob pena de confesso, nos termos do art.385, § 1º, 

NCPC. A par disso, consoante o disposto no artigo 357, II, do Código de 

Processo Civil, FIXO os seguintes pontos que dependem de prova: 1) se a 

empresa requerida não forneceu estrutura adequada para realização do 

concurso público; 2) se no dia da prova houve violação às regras e 

proibições constantes no edital do concurso; 3) se positivo, quais foram 

essas violações; 4) se o requerido Município de Mirassol D’Oeste tomou 

todas as medidas de precaução na condução do procedimento licitatório; 

5) se após a constatação dos problemas iniciais pela comissão do 

concurso quais foram as medidas tomadas pelo Município; 6) se os 

problemas narrados são suficientemente graves a macular a validade do 

certame; 7) a empresa requerida detinha capacidade técnica à 

contratação. Ademais, tem-se que a juntada de provas documentais na 

fase instrutória apenas deve ser admitida para comprovar fatos novos ou 

para os casos em que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis 

após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo 

que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer 

caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º, seguindo-se a 

literalidade do disposto no parágrafo único do art. 435 do Diploma 

Processual Civil. Por fim, sobre a distribuição do ônus da prova (art. 357, 

III, CPC) ressalto que caberá a cada uma das partes nos limites previstos 

no art. 373 do Estatuto Processual Civil. CUMPRA-SE. 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: 1001135-87.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. M. F. (ADVOGADO(A))

A. S. D. N. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001135-87.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ADRIANO SALES DO NASCIMENTO Vistos em correição. Em análise detida 

dos autos, verifico que a petição inicial constou erroneamente o valor da 

purgação de mora e das parcelas vencidas como sendo o mesmo 

montante de R$ 2.522,75 (dois mil quinhentos e vinte e dois reais e setenta 

e cinco centavos), destoando da planilha e cálculo apresentado em ID 

14711917 e, consequentemente, o valor da causa também foi fixado 

equivocadamente. Como é cediço, o valor da causa em ações de busca e 

apreensão corresponde ao saldo devedor do contrato, incluindo-se além 

das parcelas vencidas também as vincendas, ante a antecipação da 

dívida, conforme interativa jurisprudência, senão vejamos: AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. VALOR DA CAUSA. SALDO DEVEDOR . Nos 

casos específicos de busca e apreensão, a jurisprudência admite que se 

indique, como valor da causa, a quantia correspondente ao valor do saldo 

devedor do contrato. (TJ-MG - AI: 10024122870686001 MG , Relator: 

Wagner Wilson, Data de Julgamento: 08/05/2013, Câmaras Cíveis / 16ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2013) AGRAVO REGIMENTAL. 

BUSCA E APREENSÃO. VALOR DA CAUSA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS 

REMANESCENTES. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE 

EMENDA DA INICIAL. INTIMAÇÃO DEVIDAMENTE FEITA AO ADVOGADO. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. 1. NAS AÇÕES 

DE BUSCA E APREENSÃO, O VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER 

AO BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO, CONSIDERADAS, PORTANTO, 

AS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS DO CONTRATO . 2. INTIMADO O 

ADVOGADO DO AUTOR PARA REALIZAR A EMENDA DA INICIAL, A FIM 

DE QUE FOSSE RETIFICADO O VALOR DA CAUSA E RECOLHIDAS AS 

CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES, E NÃO CUMPRIDA A 

DETERMINAÇÃO, CORRETA A SENTENÇA QUE INDEFERE A PETIÇÃO 

INICIAL. 3. DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA 

DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO QUANDO ESTE FOR EXTINTO POR 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. (CPC267, I). 4. NEGOU-SE 

PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. (TJ-DF - AGR1: 

20130310231778 DF 0022869-25.2013.8.07.0003, Relator: SÉRGIO 

ROCHA, Data de Julgamento: 26/03/2014, 2ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 28/03/2014 . Pág.: 99) Dessa feita, 

considerando que o equívoco apontado trata de mero erro material, eis 

que a decisão de ID 14717790 foi clara ao considerar que o valor da dívida 

era o constante na planilha apresentada, com fundamento no princípio da 

boa-fé (art. 5º, CPC) e observados os princípios esculpidos no art. 8º do 

CPC, aliado ao permissivo legal do art. 292, §3º, do mesmo Codex, 

CORRIJO de ofício o valor da causa, como sendo o valor total apresentado 
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na planilha de cálculo de ID 14711917, ou seja, R$ 19.804,91 (dezenove 

mil oitocentos e quatro reais e noventa e um centavos). 

Consequentemente, DETERMINO a intimação do advogado da parte 

requerente para que emende a exordial corrigindo o valor total para 

purgação da mora, nos termos do art. 321, CPC, no prazo de 15 (quinze) 

dias, bem como para que, no mesmo prazo, EFETUE o recolhimento da 

diferença do valor das custas processuais com base no valor fixado por 

esta magistrada, sob pena de extinção anômala. Após, cumpridas as 

determinações acima, INTIME-SE o requerido para, querendo, 

complementar o valor da purgação da mora, tal qual constante na decisão 

de ID 14717790, tomando-se como base o valor apontado na planilha de 

cálculo de ID 14711917, sob as penas constantes na decisão supracitada. 

Somente então, CONCLUSOS. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 27 de setembro de 2018. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 244516 Nr: 304-90.2017.811.0011

 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 Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques e Caetano Ltda, Domingos Aparecido 

Marques, Onofre de Souza Coelho-EPP, Onofre de Souza Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO SERGIO FERREIRA 

MENDES - OAB:MT-8.909, JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - 

OAB:3057, Juliana Zafino Isidoro Ferreira Mendes - OAB:12.794/B, 

Max Magno Ferreira Mendes - OAB:8093

 INTIMAR os procuradores das partes requeridas para que apresente 

alegações finais, acerca do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 242045 Nr: 3919-25.2016.811.0011

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAEMI - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 

Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo Municipal de Previdencia Social dos 

Servidores de Mirassol D´Oeste- Mirassol -Previ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlucia Alves de Souza Tolon 

- OAB:21059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES TESEU BISPO FREIRE 

JUNIOR - OAB:67287, MARCELO ANTONIO DA SILVA - OAB:21332/O

 INTIMAR o procurador da parte requerida para que se manifeste 

pugnando o que de direito, no prazo de 15 dias, sob o silencio interpretado 

como quitação integral. Conforme decisão de fls. 116.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247588 Nr: 1918-33.2017.811.0011

 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: Izabel Fonseca da Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO a liminar, razão porque, DETERMINO que o requerido, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, FORNEÇA os medicamentos 

denominados “Trayenta Duo 2,5mg/1000 e Diomicram mr 60mg”, de forma 

contínua conforme prescrito pelo médico, sob pena de bloqueio de 

verbas.Transcorrido in albis o prazo assinalado, voltem-me os autos 

conclusos para bloqueio, eis que a parte já apresentara os orçamentos 

necessários.No mais, a despeito da nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação no presente feito, em razão da manifesta falta de 

interesse em transacionar em casos análogos, de modo que se CITE na 

forma requerida.Com a vinda aos autos de contestação, ou transcorrido o 

prazo in albis, de tudo certificado, INTIME-SE a autora para querendo 

impugná-la no prazo legal.Por fim, CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário com urgência.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253825 Nr: 5124-55.2017.811.0011

 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: Rener Damacena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Transito de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora da r. decisão de fls. 67 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT. Igualmente fica Vossa Senhoria 

intimado para efetuar o preparo de carta precatória a ser remetida a 

comarca de Cuiabá - MT, para citação da parte requerida., no prazo de 05 

(cinco)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 252032 Nr: 4097-37.2017.811.0011

 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: LSRdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Marcela Aparecida Cardoso - OAB:19.356, 

PAULA REGINA CARDOSO - OAB:15.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcela Aparecida Cardoso 

- OAB:19.356, PAULA REGINA CARDOSO - OAB:15.506

 Vistos.

I-) RECEBO a inicial em todos os seus termos, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil.

II-) Processo em segredo de justiça (CPC, art. 189, II).

III-) DEFIRO as benesses da justiça gratuita, podendo revoga-las a 

qualquer tempo, caso inverídica as alegações.

IV-) CITE-SE Rogerio Simão Nascimento via expedição de missiva 

rogatória, no endereço discriminado na exordial, nos termos dos princípios 

de cooperação jurídica internacional e art. 37 e seg’s do CPC, para 

apresentar, ou não, resposta aos termos expostos na inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Após, vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO para manifestação.

 Empós, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’oeste/MT, 25 de setembro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 235123 Nr: 229-85.2016.811.0011

 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: Krindges Industrial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Tapajós Confecções Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Longo - OAB:25652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, o advogado da parte autora foi intimado via DJE 

para manifestar, deixando fluir o prazo, sem manifestação.

 Mirassol D’Oeste – MT, 03 de Outubro de 2018.
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 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 4528 Nr: 185-38.1994.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenor Alves Marchezan, Marlene Pereira de 

Souza Marchezan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Carlos de Barcelos - 

OAB:5328-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 Vistos em Correição.

A despeito de os autos terem vindo conclusos pela manifestação da 

exequente vertida às fls. 505-v, denota-se que em verdade se limitou a 

informar a ausência de manifestação, o que enseja a remessa dos autos 

ao ARQUIVO, consoante decidido às fls. 505, o que ora DETERMINO.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 02 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 13637 Nr: 1122-33.2003.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenor Alves Marchezan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Carlos de Barcelos - 

OAB:5328-A/MT

 Vistos em Correição.

Considerando que pende de pagamento das despesas/custas 

processuais pela parte requerida, ante o teor da certidão inclusa às fls. 

134, ANOTE-SE à margem da distribuição os referidos valores em 

desfavor da executada, em seguida, ARQUIVE-SE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’ Oeste/MT, 02 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 112822 Nr: 3331-28.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Eva Felix Saraiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 246/247, razão pela qual EXPEÇA-SE o respectivo 

precatório, observando-se o disposto no art.100,CF/88, encaminhando-se 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Em se tratando de obrigação de 

pequeno valor, proceda-se ao pagamento no prazo de 2 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente (art.535, § 3o ,NCPC).

Após, com o pagamento da RPV encimada, INTIME-SE a parte autora para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’oeste/MT, 02 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 256885 Nr: 443-08.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Bergamasco de Souza Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte requerente não compareceu para realização da 

perícia médica, consoante demonstrado à fl. 72, INTIME-SE pessoalmente a 

autora para justificar sua ausência no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de preclusão da produção da prova.

Após, CONCLUSOS.

INTIMEM-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 02 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 228463 Nr: 1016-51.2015.811.0011

 AÇÃO: Separação Consensual->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: Antonio Francisco Traldi, Benedita Cleusa da Silva Traldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

DEFIRO o pedido de desarquivamento de fls. 26, conforme pugnado.

INTIME-SE o causídico indicado acerca da disponibilidade dos autos para 

acesso, bem como para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

Transcorrendo o prazo in albis, AO ARQUIVO. Caso contrário, 

CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 02 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237031 Nr: 1271-72.2016.811.0011

 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: Nelson Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151, Selio Soares Queiroz - OAB:8470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

De pronto, DEFIRO o substabelecimento de fl.107, de modo que 

DETERMINO que todas as intimações sejam feitas em nome do Drº. Nilson 

Tomaz da Silva Junior, OAB/23.151-O.

No mais, considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 02 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255531 Nr: 5813-02.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenir Jean de Carvalho Porto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Ante teor da certidão de fl.38, INTIME-SE pessoalmente a parte autora para 

dar regular prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Após, CONCLUSOS.

INITME-SE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 02 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250747 Nr: 3399-31.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF Brasil Foods S/A, Rodrigo Reghini Vieira, Flavia 

Moyses Fagundes, Augusto Ribeiro Junior, José Roberto Pernomian 

Rodrigues, Hélio Rubens Mendes dos Santos Junior, Gilberto Antonio 

Orsato, Pedro de Andrade Faria, Simon Chehg, José Alexandre Carneiro 

Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ MATTHES - 

OAB:76544, Marcelo Viana Salomão - OAB:118.623/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

De pronto, DEFIRO a juntada de procuração de patrono nos autos, 

conforme pugnado às fls. 223/222 para que surta seus efeitos.

No mais, em que pese os autos terem vindo conclusos, CUMPRA-SE 

integralmente a r. decisão de fls. 213 no que toca à intimação das partes 

para especificação de provas, inclusive com a devolução de prazo.

Com a devida certificação, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 02 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 27525 Nr: 1365-35.2007.811.0011

 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 Aparecida Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eufrazio Conceição da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:46.304 -MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Em que pese o narrado pela herdeira, há que consignar que o 

inventário do espólio deixado por Eufrásio Conceição da Silva Filho já se 

findou com a prolação da sentença de fls. 159159-v e expedição do 

formal de partilha de fl. 174 e alvarás de fls. 176/179.Assim, tem-se que o 

pleito apresentado na verdade se trata de novo procedimento de 

inventário, agora para partilha dos bens deixados por Maria Aparecida 

Barbosa da Silva, tendo como herdeiros os mesmos do espólio de 

Eufrásio.Neste sentido, trata-se de pedido de cumulação de inventário. 

Acerca do tema, saliento que o CPC de 1973 previa em seu art. 1.043 

apenas ser possível referida cumulação caso a morte do cônjuge meeira 

ocorresse antes da partilha dos bens do pré-morto. Já o CPC de 2015 

trouxe inovação nesta seara, ampliando as hipóteses de admissão de 

referida cumulação e retirando a restrição de que a cumulação seria 

admitida apenas se ocorresse antes da partilha, conforme se aufere do 

art. 672 de referido Codex, verbis:Art. 672. É lícita a cumulação de 

inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas quando 

houver:I - identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os 

bens;II - heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros;III - 

dependência de uma das partilhas em relação à outra.Impende destacar 

que a cumulação dos inventários se encontra em consonância com o 

princípio da economia e celeridade processual.Contudo, apesar da 

possibilidade de ser admitida a tramitação do inventário de Maria 

Aparecida Barbosa da Silva, necessário se faz a juntada de procuração 

atualizada de todos os herdeiros, a fim de dar celeridade ao feito.Desta 

feita, INTIME-SE a inventariante, via seu procurador, para que acoste aos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias, procuração de todos os herdeiros da 

de cujus.Após, CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 1º de outubro de 2018.Henriqueta 

Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 136368 Nr: 2497-88.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Artur Joaquim da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 01 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 3483 Nr: 14-57.1989.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, Jacob Huck Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josefa Antonia de Souza Dovidio, Espólio de 

Lazaro Antonio Dovidio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Ferreira Freitas - 

OAB:121567, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:OAB/PR 8.123, 

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Maia - OAB:24.319, 

Cleiton Tubino Silva - OAB:5239, EDER FAUSTINO BARBOSA - OAB:, 

Elaine Karine da Silva Queiroz - OAB:226544/SP, Mirian Correia da 

Costa - OAB:6.361

 Vistos em correição.

DEFIRO o pedido de fl.578/579, a fim de habilitar o patrono da parte autora 

o Drº. Edson Ferreira Freitas, OAB/MT 121.567, devendo proceder com a 

alteração da capa dos autos e ao Sistema Apolo para fazer constar o 

nome do patrono ora habilitado.

DÊ-SE vista ao patrono constituído, devendo observar a devolução do 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 01 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 190184 Nr: 2710-26.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFRN, Francilaine Rodrigues da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Pereira Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Barreto Lopes - 

OAB:20.450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:10.565

 (...) Nesta toada, DEFIRO o processamento da execução do débito 

alimentar relativo aos últimos três meses e, para tanto, determino a 

intimação da parte executada para que, em três (03) dias, efetue o 

pagamento das três últimas prestações alimentícias que se encontram em 

atraso, prove que o fez ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, sob 

pena de ser-lhe decretada a prisão civil. Contudo, INDEFIRO, neste mesmo 

feito, o processamento da execução do débito alimentar pretérito, pelo fato 

de que, a meu entender, em interpretação a contrario sensu do artigo 780 

do Estatuto Adjetivo Civil, tal cumulação é vedada, conforme preconiza o 

artigo 531, § 1º do mesmo códex, além do que pretende evitar o tumulto 

processual. Desta forma, deverá a parte interessada executar a dívida 

que perdeu o caráter emergencial em processo executivo autônomo, 

devendo para tanto observar os requisitos legais.CIÊNCIA AO MINISTÉRIO 

PÚBICO.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 01 de 

outubro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 230257 Nr: 1944-02.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Adriana Freddi Cruz, Marina Mouco Pablos, Odete 

Dobelim Mouco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Os autos vieram conclusos ante a manifestação da executada às fls. 652, 

aduzindo que a autora deixou de acostar os devidos cálculos, bem como 

requerendo que o pagamento de perito contábil seja feito mediante 

expedição de RPV. Pois bem.

Em análise acurada dos autos, mais precisamente no recebimento da 

inicial às fls. 651, verifico que este Juízo foi induzido ao erro ao analisar a 

petição vertida às fls. 505/650 onde o exequente indevidamente pugnou 

pelo cumprimento de sentença fundamentado no antigo Código de 

Processo Civil, além de embasar o pleito como se o a sentença fosse 

líquida e certa, o que não é o caso, conforme analisado em sede recursal 

às fls. 487/488.

Dessa feita, denota-se que deverá a exequente requerer primeiramente a 

liquidação da sentença proferida e mantida em piso recursal, razão porque 

CHAMO O FEITO À ORDEM para revogar a r. decisão de fls. 651, bem 

como seus efeitos, fazendo constar a seguinte redação:

“Analisando detidamente o presente feito, verifico que o procedimento 

adotado pelo exequente às fls. 505/650 à satisfação do seu crédito 

padece de vício, eis que incompatível com sentenças ilíquidas, de modo 

que se INTIME o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda com a regularização do rito empregado na peça de ingresso, sob 

pena de extinção anômala. Após, CONCLUSOS.”

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’ Oeste/MT, 01 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 249102 Nr: 2647-59.2017.811.0011

 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: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho, José Ferreira Soares, 

Luiz Carlos Cezário, Carlos Alberto Nunes Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Proença - OAB:15440, 

CARLA CRISTINA CEZARIO - OAB:22.464/MT, RAFAEL MIRANDA 

SANTOS - OAB:22.550/MT, RENATA SILVA COSTA SALCI - 

OAB:22.569/MT, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14.862, 

Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 Intimação dosProcuradores da parte requerida da r. decisãode fls.280 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para 

comparecerem na audiência de Instrução e Julgamento designada para o 

dia 23/11/2018, as 13h30miin, sendo que o rol de testemunhas deverá 

aportar aos autos no pazo do artigo 407 do CPC, sob pena de preclusão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 149463 Nr: 553-17.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo da Silva Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Antonio Rosa - 

OAB:4.153, Viviane Souza do Couto - OAB:13.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte autora para que se manifeste acerca do 

Laudo Tecnico das Condições Ambientais do Trabalho de fls. 169/179. no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 145100 Nr: 3790-93.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelson Adriano de Paula Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 139/140, razão pela qual EXPEÇA-SE o respectivo 

precatório, observando-se o disposto no art.100,CF/88, encaminhando-se 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Em se tratando de obrigação de 

pequeno valor, proceda-se ao pagamento no prazo de 2 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente (art.535, § 3o ,NCPC).

Após, com o pagamento da RPV encimada, INTIME-SE a parte autora para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’oeste/MT, 02 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 170947 Nr: 3957-76.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucinda Dias Tassi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cifra S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:78.069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400

 Vistos em correição.

De pronto, DEFIRO o pedido de desarquivamento para que surta seus 

efeitos.

Em que pese o petitório de fls. 225, note-se que o valor excedente é objeto 

de Alvará conforme expedido às fls. 224 em observância aos dados 

indicados.
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 Assim sendo, INTIME-SE derradeiramente o requerido para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste acerca do percebimento dos valores 

excedidos, sob pena de arquivamento.

Com o transcurso do prazo sem manifestação, certifique-se e remetam-se 

os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

 Outro cenário, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’oeste/MT, 02 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 233495 Nr: 3911-82.2015.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geisy Gomes dos Santos Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa - 

OAB:12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante teor da certidão de fl.78, INTIME-SE pessoalmente a parte autora para 

dar regular prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Após, CONCLUSOS.

INITME-SE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 02 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257909 Nr: 875-27.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Alves Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

 Com o olhar volvido ao princípio da primazia do mérito, a luz do art. 6º , 

CPC, e tendo em vista que a perícia é uma das provas essenciais para 

auferir uma decisão justa para ambas às partes, DEFIRO o pedido de fl.79, 

de modo que DETERMINO que seja agendada nova data para realização da 

perícia médica, bem como a intimação da mesma. Após, CUMPRA-SE o 

remanescente da decisão de fls. 53/55.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 01 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 178855 Nr: 796-24.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Caires Bezerra - EPP, Maria Caires Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY ª STORTI 

ASSUNÇÃO - OAB:15923-E, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361, 

Rafaella Paiva Coelho - OAB:18672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13.994-A

 (...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido vertido na inicial, 

com fulcro no que dispõe o art. 487, I do CPC e, consequentemente, 

REVOGO a liminar alhures deferida.Diante da sucumbência mínima da 

parte autora, CONDENO os autores ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência, cuja 

verba fixo em 10% sobre valor atualizado da causa, nos moldes do art. 

85, §2º do Código de Processo Civil.Com o trânsito e julgado e nada sendo 

requerido pelas partes, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.C.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 28 de setembro de 

2018.Henriqueta Fernanda C.A.F. LimaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 213905 Nr: 2658-93.2014.811.0011

 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: Elisia Martins Gauna

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Odenilson Silveira do Amaral, 

Fernanda Lemes do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 Vistos em correição.

Considerando a juntada de procuração às fls. 132/134, PROCEDAM-SE às 

alterações junto ao Sistema Apolo e Capa dos Autos.

No mais, CONCEDO vista dos autos acerca do teor da r. sentença, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 25 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 166829 Nr: 3139-27.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Caires Bezerra - EPP, Maria Caires Bezerra, 

Bezerra Confecções Ltda-EPP, Vinicíus Alves Bezera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO NOBRE CASTELLO - 

OAB:, Elder Ribeiro Coutinho - OAB:150.20-B, Mauro Paulo Galera 

Mari - OAB:3.056

 (...)Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito e cumprimento da 

obrigação, com supedâneo no art. 924, II, e art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.Custas, despesas processuais e honorários 

conforme acordado pelas partes.Com o trânsito e julgado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.P.R.I.C.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol 

D’Oeste-MT, 24 de setembro de 2018.Henriqueta Fernanda C.A.F. 

LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 25509 Nr: 28-11.2007.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lúcia Pereira de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Odenilson Silveira do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 Vistos em correição.

De pronto, DEFIRO a juntada de procuração às fls. 188/190, devendo 

proceder com a atualização de novo patrono ao Sistema Apolo, bem como 

capa dos autos.
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Com o olhar volvido à tentativa de conciliação entre as partes e ao petitório 

de fls. 191/195, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos.

Com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e ainda, da norma 

ínsita na Resolução 125 do CNJ, DESIGNO Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 18/10/2018, às 16h30min, que será 

presidida por este magistrada.

INTIMEM-SE as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

que compareçam à solenidade supracitada.

 Não obtida a autocomposição, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’oeste/MT, 25 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 249881 Nr: 2980-11.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB:SP 

/ 209.551, Ricardo Kawasaki - OAB:15.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

DEFIRO o pedido de fls. 61, motivo pelo qual DETERMINO as seguintes 

providências:

I-) Se proceda com a consulta no sistema BACENJUD, INFOJUD e 

RENAJUD e SIEL requisitando o endereço atualizado do requerido, inscrito 

no CPF nº 048.079.321-28, data de nascimento em 18/03/1992 e filiação 

Marlene Pereira da Silva.

II-) Aportando aos autos as informações ora deferidas, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

III-) Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da consulta.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS

Mirassol D’Oeste-MT, 20 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 244354 Nr: 226-96.2017.811.0011

 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: Ricardo Borges de Castro Cunha, Agropastoril Mato 

Grosso Acre Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco Brito Eusébio, Olinda Maria 

Gomes da Costa Brito Eusébio, Santa Vitória - Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Torbay Gorayeb - 

OAB:6.351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11278

 Intimar os advogados das partes autora e requerida para se manifestarem 

nos autos sobre o Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 23902 Nr: 1207-14.2006.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pantanal 3 Rios Turismo e Hotelaria Ltda, 

Wanderlei Walmor Schroder, Jane Terezinha Londero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Lemes Almecer - 

OAB:11378/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos no prazo de 

10 dias vez que fluiu o prazo de suspensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 97307 Nr: 139-87.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transcon - Autarquia Municipal de Transito e 

Transportes de Contagem-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gonzaga de Menezes - 

OAB:8.620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA CARVALHO SOARES 

PAIXÃO - OAB:73.053/MG, Luis Andre de Araujo Vasconcelos - 

OAB:118.484, LUÍS FELIPE RAMOS CALAZANS - OAB:118.487/MG

 Intimar os advogados das partes sobre o despacho de fls. 215, cujo teor 

transcrevo:" Cód. 97307. Vistos em correição. Chamo o feito a ordem para 

revogar a decisão de fls. 210 e todos os atos processuais praticados 

posteriormente, porquanto equivocadamente lançada aos autos. Isso 

porque ao manusear com vagar o presente feito, verificou-se que o 

executado se trata de autarquia, de sorte que o rito a ser empregado na 

presente execução deve ser o previsto nos arts. 534 e ss. do Código de 

Processo Civil. Outrossim, percebe-se que o executado já apresentou 

embargos à execução, conforme processo apenso, o qual foi julgado 

improcedente. Nada obstante, visualiza-se que, conquanto pessoa jurídica 

de direito público, o executado foi intimado do teor da referida sentença 

via DJE, quando, em verdade, caberia a sua intimação pessoal, exegese 

do art. 183, do Código de Processo Civil. Sendo assim, determino a 

suspensão do presente feito até que sejam refeitos os atos de intimação 

pessoal do executado nos autos em apenso, bem como o decurso do 

prazo para eventuais recursos, com vistas a se evitar eventuais 

arguições de nulidade processual. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 17 de setembro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de 

Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 122051 Nr: 197-56.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Fausto Cabral dos Santos

 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 a advogada do autor para que informe o atual e correto endereço 

de seu cliente, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 120725 Nr: 26-02.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carvalho

 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 para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257134 Nr: 540-08.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa União Cascavél de Transportes e 

Turismo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL SANTOS ALBERTTI - 

OAB:44655

 Intimar o advogado do requerido sobre a sentença de fls. 111/114, cujo 

dispositivo transcrevo:”...À vista do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial, com fundamento no art. 487, 

I do CPC, para o fim DETERMINAR à Empresa União Cascavel de 

Transportes e Turismo Ltda. que disponibilize aos idosos com renda igual 

ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos, 2 (duas) vagas gratuitas por 

veículo e o desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor 

das passagens, para os idosos que, nas mesmas condições, excederem 

as vagas gratuitas, em ônibus tipo executivo, quando não houver ônibus 

do tipo convencional que percorra o itinerário Mirassol 

d’Oeste/MT/Criciúma/SC, na data em que o idoso pretende viajar, 

autorizando ainda a reserva de passagem com antecedência mínima de 

três horas, inclusive, em período de férias, sob pena de multa no valor de 

multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada dia de 

descumprimento da obrigação.Confirma-se a antecipação da tutela 

concedida às fls. 44/47. Condena-se o requerido ao pagamento de custas 

e despesas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários 

de sucumbência ao parquet em virtude das atribuições constantes no art. 

128 da Constituição Federal, bem como no art. 44, I, da Lei nº 8.625/93 (Lei 

Orgânica do Ministério Público).P. R. I. C.Mirassol d’Oeste, 3 de setembro 

de 2018. Edna Ederli Coutinho,

 Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 5110 Nr: 2338-29.2003.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlete Senhorinha Alves da 

Cruz - OAB:4440/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A

 Intimar o advogado do autor para que junte aos autos planilha atualizada 

do débito reclamado, em 15 (quinze) dias, conforme determinado no R. 

Despacho de fls. 289, cujo teor transcrevo:"Código 5110. Em análise ao 

pedido de fl. 288, verifico que este pende de juntada do demonstrativo de 

cálculo com os valores atualizados, desta feita, intime-se a parte 

exequente para que junte aos autos planilha atualizada do débito 

reclamado, em 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 24 de setembro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de 

Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256564 Nr: 321-92.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleverson Penha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. E. da Costa Mercado - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleverson Penha - OAB:SP / 

253.226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos 

sobre o despacho de fls. 44, cujo teor transcrevo:"Código nº 

256564.Vistos em correição;Intime-se a parte autora para que 

manifeste-se acerca da certidão de fl. 43, em 05 (cinco) 

dias.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 21 de setembro de 2018.Edna Ederli 

Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 147161 Nr: 4031-67.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onilia Gomes Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos sobre a 

manifestação do INSS proferida nos autos as fls. 207 verso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258432 Nr: 1125-60.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio da Hora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 26º Ciretran de Mirassol D´Oeste, 

Departamentos Estadual de Transito de Mato Grosso - Detran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANT - OAB:14133/O

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 63/64, cujo dispositivo transcrevo: "Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial, com fundamento no art. 

487, I do Código de Processo Civil. Condeno o requerente ao pagamento 

de custas e despesas processuais, bem como honorários de 

sucumbência, cuja verba arbitro em 10% (dez) por cento sobre o valor 

atualizado da causa. No entanto, suspendo a exigibilidade, com 

fundamento no art. 98, §3º do Código de Processo Civil. P. R. Intimem-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 27 de agosto de 2018. Edna Ederli 

Coutinho. Juíza de Direito".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256583 Nr: 327-02.2018.811.0011

 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: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio Jose de Paula Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Batista Filgueira 

Junior - OAB:11988

 Intimar o advogado do requerido sobre a decisão de fls. 294/296, cujo 

dispositivo transcrevo:"...endo assim, de acordo com o art. 17, §§6º e 8º, 

da Lei nº 8.429/92, para o recebimento da ação de improbidade 

administrativa basta que haja indícios suficientes da prática de ato de 

improbidade, não se exigindo prova cabal do mesmo no momento da 

propositura da demanda ou incursões aprofundadas quanto ao grau de 

participação do agente público, o seu enquadramento nesta ou naquela 

conduta ímproba e a configuração de dolo ou culpa, pois tais questões 

constituem matéria de mérito, a serem analisadas no curso da lide, com 

observância do devido processo legal e das garantias do contraditório e 

da ampla defesa. (AI 123556/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

15/03/2016, Publicado no DJE 22/03/2016).Intimem-se.Cumpra-se, 

integralmente a decisão de fls. 280/282. Mirassol D’Oeste/MT, 10 de 

setembro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 154509 Nr: 934-25.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar Porto Chavarelli, Rita de Cassia 

Saravi Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 
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Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244094 Nr: 86-62.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizaine Rodrigues Sonembergue Sant

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aandio Ferreira Tereso Junior 

- OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:8535-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste acerca do teor da 

certidão de fl. 51, em 15 (quinze) dias, conforme determinado no R. 

Despacho de fls. 52, cujo teor transcrevo:"Código nº 244094. Vistos em 

correição. Intime-se a parte autora para que se manifeste acerca do teor 

da certidão de fl. 51, em 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 27 de agosto de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235407 Nr: 405-64.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Crânios-Assessoria Administrativa e C. 

Seguros Ltda, Ailton Luiz de Paula, Francisco Agostinho Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 230123 Nr: 1889-51.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Pereira de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiola Piva da Costa, Stefano de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Mendes de Oliveira 

Filho - OAB:1404, José Geraldo da Costa - OAB:1547

 Intimar o advogado do requerido Stefano de Andrade para que se 

manifeste nos autos sobre o Laudo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250993 Nr: 3540-50.2017.811.0011

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone Barbosa Garcia Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12560, Marcelo Alvaro Campos das Neves Ribeiro - 

OAB:15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o deposito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Citação. 

Devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) 

no banner emissão de guias, de acordo com o provimento 07/2017. 

Enviando o comprovante de deposito para posterior cumprimento do 

mandado. Informo que a efetivação do pagamento da guia se dará até 48 

horas do efetivo recolhimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 210143 Nr: 2056-05.2014.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandi Beraldo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 Intimar o advogado do embargado sobre a decisão de fls. 59, cujo teor 

transcrevo:"Código 210143. Vistos em correição. Tendo em vista o manejo 

do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social, conforme informado às fls. 53/58, MANTENHO a decisão 

objurgada de fls. 42 e 51, pelas mesmas razões fáticas e jurídicas que a 

embasaram. Aguarde-se a comunicação quanto ao eventual recebimento 

de efeito ativo ao recurso para providências necessárias neste Juízo. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 10 de setembro de 2018. Edna Ederli 

Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 200784 Nr: 159-39.2014.811.0011

 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): Espolio de Alcebiades José Vieira, Alcebiades 

José Vieira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública: Caio 

Cezar Buin Zumioti - OAB:

 Intimar os advogados das partes sobre o despacho de fls. 158, cujo teor 

transcrevo:"Código nº 200784. Vistos em correição; Defiro o pedido de fl. 

156, razão pela qual suspendo o processo até a data requerida na petição 

supramencionada. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de setembro de 

2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 14541 Nr: 1444-53.2003.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Tereza Dias Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Mirassol D' Oeste, 

Lourival Carrasco, M. W. Ribeiro & Cia Ltda - ME, R.Delfino de Souza 

Papelaria - ME, A. de Fatima Versalli Souza - ME., Osmano de Souza Costa 

-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Giuseppe Zampieri - OAB:10.603, Vanessa Ágata Garcia Cajango - 

OAB:12612 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS ALVES DA CRUZ - 

OAB:5059, Antonio Carlos da Cruz - OAB:3535, Arlete Senhorinha 

Alves da Cruz - OAB:4440/MT, Danilo Cezar Ochiuto - OAB:8833, 

Gleide Maria G.G.Pichinin - OAB:35.272, Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B, Sérgio 

Antonio Rosa - OAB:4.153

 Intimar os advogados das partes para que se manifestem nos autos em 

cinco dias, sobre o cálculo juntado as fls. 1073/1076.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001275-24.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VILSON JANKOWITSCHI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

Vistos em correição; Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no Decreto-Lei 911/69, ajuizada por Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A, em face de Vilson Jankowitschi, todos 

devidamente qualificados nos autos. Conforme petitório anexado no ID 

15216153, a parte autora não possui interesse de prosseguir com a 

presente demanda, requerendo a extinção do presente feito. Pelo exposto, 

Homologo a desistência e Julgo Extinto o presente feito sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

sendo dispensável a diligência prevista pelo §4º do mesmo artigo, 

porquanto ainda não houve a angularização processual. Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas e despesas processuais, se houver. P. R. 

I. Cumpra-se. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e assinado 

digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000999-90.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONE DE PAULA FERREIRA (AUTOR(A))

EDSON GOMES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000999-90.2018.8.11.0011. 

Vistos em correição. Considerando o teor da certidão juntada no ID nº 

15266317, em que atesta o decurso do prazo para o recolhimento das 

custas processuais sem a devida manifestação da parte autora, EXTINGO 

o presente feito, sem a resolução do mérito, com supedâneo no art. 485, 

IV do Código de Processo Civil, haja vista que o recolhimento das custas e 

despesas processuais iniciais é pressuposto para a regularidade formal 

do processo. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e 

despesas processuais, se existentes. Sem condenação em honorários 

advocatícios. P. R. I. C. Mirassol D’Oeste/MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010366-92.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

EDMILSON BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI (ADVOGADO(A))

 

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. 15705597. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 03 de outubro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010159-88.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA (EXEQUENTE)

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 13078600, DEFIRO o pedido de 

levantamento do valor penhorado, 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 D’Oeste/MT, 03 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010142-52.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA (ADVOGADO(A))

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 13078695, DEFIRO o pedido de 

levantamento do valor penhorado, 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 D’Oeste/MT, 03 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: 8010429-88.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI (ADVOGADO(A))

DORVINA JACINTA ALVES (REQUERENTE)

JOSE PAULO DE ASSUNCAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Tendo em vista o certificado em id nº 15290043, INTIME-SE a 

requerida para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 03 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: 8010005-12.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

EMERSON RICARDO DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA MARIA FALAVINHA FROHLICH (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO(A))

EQUIPAR - COMERCIO DE PECAS LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos. Tendo em vista o teor da petição vertida pela demandada em id nº 

11650042, INTIME-SE a requerente para pugnar o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 03 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: 8010359-71.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO (ADVOGADO(A))

ANA MARIA DOS SANTOS BARBOSA KHIPPAIZ (REQUERENTE)

SERGIO ANTONIO ROSA (ADVOGADO(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE (ADVOGADO(A))

S.E.A. SISTEMA DE ENSINO AVANCADO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GILSON CARLOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE CESAR CARVALHO CHEDID (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA 

(REQUERIDO)

 

Vistos. RECEBO os Embargos à Execução, eis que tempestivos. Nos 

termos do art. 52, caput e inciso IX, da Lei 9.099/95, e art. 920, inc. I, do 

NCPC, INTIME-SE a parte impugnada, na pessoa de seu advogado, para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de, não o fazendo, 

serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. Caso 

apresentada a impugnação, INTIME-SE o impugnante para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma corrigir eventual 

irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 352 do NCPC. Após, INTIMEM-SE as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, 

justificando-as, sob pena de indeferimento. De tudo cumprido e certificado, 

REMETAM-SE os autos à Juíza Leiga, nos termos do Enunciado 52, do 

FONAJE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 03 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: 8010307-36.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DE FREITAS RUELA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

LUIZ ANTONIO PEREIRA (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Antes de deliberar acerca do pedido de id nº 11549069, com o fito 

de evitar prejuízos ao fim social da empresa, bem como com o olhar 

volvido ao princípio da menor onerosidade do devedor, INTIME-SE o 

executado para que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 774, inciso V, do CPC. Caso apresente 

bens, INTIME-SE o exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Outro o cenário, DETERMINO desde já a intimação da autora 

para que especifique os bens a que pretende penhorar, bem como onde 

se encontram localizados, tendo em vista a imprescindibilidade de se 

resguardar o fim social inerente às empresas, além de não prejudicar seu 

funcionamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

do pedido. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 03 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000339-33.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI CASTILHO GOMES (EXEQUENTE)

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA 

(EXECUTADO)

CLEO ROGERIO TREMARIN (ADVOGADO(A))

PAULO AUGUSTO SEIFERT (EXECUTADO)

RUBEM NESTOR SEIFERT (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Cuida-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade 

Jurídica, proposta por MARLI CASTILHO GOMES, em desfavor da 

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL, requerendo a 

inclusão dos sócios no pólo passivo e, por conseguinte, atingir seu 

patrimônio, sob o fundamento de que a empresa está burlando seus bens 

por meio dos sócios, posto que ainda que ativa no mercado, nada consta 

em seu CNPJ. Devidamente citado, o requerido apresentou impugnação ao 

incidente de desconsideração de personalidade jurídica ao argumento que 

é presidente da Aelbra, associação sem fins lucrativos distinta da 

demandada Ulbra. Sustenta que por não ser sócio da instituição e por se 

tratar de associação sem fins lucrativos não é cabível a desconsideração 

da personalidade jurídica. Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça no 

julgamento do Resp 1398438 entendeu que a responsabilização 

subsidiária atribuída aos sócios na quitação de obrigações assumidas pela 

pessoa jurídica não é aplicada ao caso de associações civis sem fins 

lucrativos. Segundo a Ministra Nancy Andrighi, relatora do caso, tal 

instituto não poderia ser estendido às associações civis, uma vez que 

essas são criadas para fim específico e possui características distintas 

das sociedades empresárias, vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. 

DESCONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ART. 1.023 DO 

CC/02. NÃO APLICÁVEL. 1. Recurso especial interposto em 15/08/2012 e 

atribuído a este gabinete em 25/08/2016. 2. Associações civis são 

caracterizadas pela união de pessoas que se organizam para a execução 

de atividades sem fins lucrativos. Sociedades simples são formas de 

execução de atividade empresária, com finalidade lucrativa. 3. Art. 1.023 

do CC/02 aplicável somente às sociedades simples. 4. Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ, REsp 1398438/SC, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017) 

Nesse sentido, também tem sido o entendimento dos Tribunais de Justiça 

em julgamento de casos análogos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADEJURÍDICA. 

ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. DESVIO DE FINALIDADE. 

INEXISTÊNCIA. 1. A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE DA 

PESSOA JURÍDICA NÃO TERÁ INCIDÊNCIA COM A MERA 

DEMONSTRAÇÃO DA INSOLVÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA. 2. É 

NECESSÁRIO PROVA DE QUE HOUVE EFETIVAMENTE DESVIO DE 

FINALIDADE, AINDA MAIS SE TRATANDO DE PESSOA JURÍDICA SEM FINS 

LUCRATIVOS. 3. NESTE CASO, NÃO SE VISLUMBRA A OPORTUNIDADE 

PARA AGREDIR O PATRIMÔNIO DOS DIRETORES DA ASSOCIAÇÃO. 4. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJDF, Agr 36392120048070000, 3ª Turma Cível, 

Relator Silvânio Barbosa dos Santos, j. 14/06/2004) Por outro lado, registro 

que não há nos autos qualquer prova de abuso da personalidade jurídica 

por parte dos seus dirigentes, requisito esse essencial para a 

desconsideração. Compartilhando do entendimento acima: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO SEM 

FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. I. A desconsideração da 

personalidade da pessoa jurídica é medida excepcional de alcance do 

patrimônio dos sócios ou administradores a partir de dívidas contraídas 

pela pessoa jurídica por eles administradas, aplicando-se quando 

constatada a fraude ou abuso da personalidade jurídica, nos termos do 

art. 50 do CC. II. Hipótese em que não há suporte probatório a ensejar a 

desconsideração da personalidade jurídica, porquanto não demonstrada 

fraude ou abuso de direito. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

(TJRS, AI 70074504457, 2ª Câmara Cível, Relator Lúcua de Fátima 

Cerveira, j. 29/11/2017) DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. A mera insuficiência 

patrimonial da associação não caracteriza o desvio de finalidade previsto 

no art. 50 do Código Civil, por conseguinte, revela-se insuficiente para 

direcionar a execução ao patrimônio dos seus dirigentes. (TRT12, Ap 

00006614320135120008, Secretaria da 1ª Turma, Relator Garibaldi Tadeu 

Pereira Ferreira. J. 22/01/2016) Diante de todo o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o presente incidente e consequentemente, INDEFIRO o 

pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Com o trânsito em 

julgado, TRANSLADE-SE cópia da presente decisão aos autos principais. 

Após, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 03 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000345-40.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JUCILENE SERRAO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEO ROGERIO TREMARIN (ADVOGADO(A))

PAULO AUGUSTO SEIFERT (EXECUTADO)

ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA 

(EXECUTADO)

 

Vistos. Cuida-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade 

Jurídica, proposta por JUCILENE SERRÃO DA SILVA em desfavor 

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL, requerendo a 
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inclusão dos sócios no pólo passivo e, por conseguinte, atingir seu 

patrimônio, sob o fundamento de que a empresa está burlando seus bens 

por meio dos sócios, posto que ainda que ativa no mercado, nada consta 

em seu CNPJ. Devidamente citado, o requerido apresentou impugnação ao 

incidente de desconsideração de personalidade jurídica ao argumento que 

é presidente da Aelbra, associação sem fins lucrativos distinta da 

demandada Ulbra. Sustenta que por não ser sócio da instituição e por se 

tratar de associação sem fins lucrativos não é cabível a desconsideração 

da personalidade jurídica. Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça no 

julgamento do Resp 1398438 entendeu que a responsabilização 

subsidiária atribuída aos sócios na quitação de obrigações assumidas pela 

pessoa jurídica não é aplicada ao caso de associações civis sem fins 

lucrativos. Segundo a Ministra Nancy Andrighi, relatora do caso, tal 

instituto não poderia ser estendido às associações civis, uma vez que 

essas são criadas para fim específico e possui características distintas 

das sociedades empresárias, vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. 

DESCONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ART. 1.023 DO 

CC/02. NÃO APLICÁVEL. 1. Recurso especial interposto em 15/08/2012 e 

atribuído a este gabinete em 25/08/2016. 2. Associações civis são 

caracterizadas pela união de pessoas que se organizam para a execução 

de atividades sem fins lucrativos. Sociedades simples são formas de 

execução de atividade empresária, com finalidade lucrativa. 3. Art. 1.023 

do CC/02 aplicável somente às sociedades simples. 4. Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ, REsp 1398438/SC, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017) 

Nesse sentido, também tem sido o entendimento dos Tribunais de Justiça 

em julgamento de casos análogos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADEJURÍDICA. 

ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. DESVIO DE FINALIDADE. 

INEXISTÊNCIA. 1. A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE DA 

PESSOA JURÍDICA NÃO TERÁ INCIDÊNCIA COM A MERA 

DEMONSTRAÇÃO DA INSOLVÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA. 2. É 

NECESSÁRIO PROVA DE QUE HOUVE EFETIVAMENTE DESVIO DE 

FINALIDADE, AINDA MAIS SE TRATANDO DE PESSOA JURÍDICA SEM FINS 

LUCRATIVOS. 3. NESTE CASO, NÃO SE VISLUMBRA A OPORTUNIDADE 

PARA AGREDIR O PATRIMÔNIO DOS DIRETORES DA ASSOCIAÇÃO. 4. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJDF, Agr 36392120048070000, 3ª Turma Cível, 

Relator Silvânio Barbosa dos Santos, j. 14/06/2004) Por outro lado, registro 

que não há nos autos qualquer prova de abuso da personalidade jurídica 

por parte dos seus dirigentes, requisito esse essencial para a 

desconsideração. Compartilhando do entendimento acima: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO SEM 

FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. I. A desconsideração da 

personalidade da pessoa jurídica é medida excepcional de alcance do 

patrimônio dos sócios ou administradores a partir de dívidas contraídas 

pela pessoa jurídica por eles administradas, aplicando-se quando 

constatada a fraude ou abuso da personalidade jurídica, nos termos do 

art. 50 do CC. II. Hipótese em que não há suporte probatório a ensejar a 

desconsideração da personalidade jurídica, porquanto não demonstrada 

fraude ou abuso de direito. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

(TJRS, AI 70074504457, 2ª Câmara Cível, Relator Lúcua de Fátima 

Cerveira, j. 29/11/2017) DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. A mera insuficiência 

patrimonial da associação não caracteriza o desvio de finalidade previsto 

no art. 50 do Código Civil, por conseguinte, revela-se insuficiente para 

direcionar a execução ao patrimônio dos seus dirigentes. (TRT12, Ap 

00006614320135120008, Secretaria da 1ª Turma, Relator Garibaldi Tadeu 

Pereira Ferreira. J. 22/01/2016) Diante de todo o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o presente incidente e consequentemente, INDEFIRO o 

pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Com o trânsito em 

julgado, TRANSLADE-SE cópia da presente decisão aos autos principais. 

Após, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 03 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: 1000021-50.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO LAERCIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 12650838, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 03 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: 8010317-80.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR GALLO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que já fora apresentada a impugnação, INTIME-SE o 

impugnante para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a 

mesma corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 352 do NCPC. Após, INTIMEM-SE as partes 

para especificarem as provas que pretendem produzir, nos termos do art. 

370 do NCPC, justificando-as, sob pena de indeferimento. De tudo 

cumprido e certificado, REMETAM-SE os autos à Juíza Leiga, nos termos 

do Enunciado 52, do FONAJE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 03 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000337-29.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

SIRLENE DA SILVA (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 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 472 de 804



Processo Número: 1000193-89.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARMORARIA MIRASSOL LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO INACIO FRANCISCO NETO (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 12622823, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 03 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1001125-43.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA VARCONTI DE SOUZA (EXCEPTO)

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WYLTON FERNANDES PINHEIRO DA CRUZ (EXCIPIENTE)

 

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 a 

correspondência devolvida e juntada no Id. 15726535. Para constar lavrei 

a presente. Mirassol D’Oeste, 03 de outubro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-16.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 13366199, DEFIRO o pedido de 

levantamento do valor penhorado, 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 D’Oeste/MT, 03 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000602-31.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR pretende receber créditos 

oriundos de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. O 

exequente pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em 

seu favor, contudo, postergo a apreciação do pedido, nos termos do 

art.54, paragrafo único. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 03 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000603-16.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR pretende receber créditos 

oriundos de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. O 

exequente pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em 

seu favor, contudo, postergo a apreciação do pedido, nos termos do 

art.54, paragrafo único. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 03 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010157-55.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO (ADVOGADO(A))

IARA PASCOLAT CORADINI RAIES (EXEQUENTE)

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

Vistos. DEFIRO o pedido vertido em id nº 14163169, razão porque SE 

INTIME a executada, para comprovar o pagamento total do débito, 

informando eventuais descontos referentes à Imposto de Renda, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 03 de outubro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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Processo Número: 1000533-96.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (EXEQUENTE)

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente DEBORA ALESSANDRA FERREIRA pretende receber créditos 

oriundos de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. O 

exequente pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em 

seu favor, contudo, postergo a apreciação do pedido, nos termos do 

art.54, paragrafo único. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 03 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000561-64.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA (EXEQUENTE)

EDUARDO SANTOS DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente EDUARDO SANTOS DE PAULA pretende receber créditos 

oriundos de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. O 

exequente pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em 

seu favor, contudo, postergo a apreciação do pedido, nos termos do 

art.54, paragrafo único. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 03 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000562-49.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA (EXEQUENTE)

EDUARDO SANTOS DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente EDUARDO SANTOS DE PAULA pretende receber créditos 

oriundos de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. O 

exequente pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em 

seu favor, contudo, postergo a apreciação do pedido, nos termos do 

art.54, paragrafo único. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 03 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000563-34.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA (EXEQUENTE)

EDUARDO SANTOS DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente EDUARDO SANTOS DE PAULA pretende receber créditos 

oriundos de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. O 

exequente pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em 

seu favor, contudo, postergo a apreciação do pedido, nos termos do 

art.54, paragrafo único. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 03 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000564-19.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA (ADVOGADO(A))

EDUARDO SANTOS DE PAULA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente EDUARDO SANTOS DE PAULA pretende receber créditos 

oriundos de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. O 

exequente pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em 

seu favor, contudo, postergo a apreciação do pedido, nos termos do 

art.54, paragrafo único. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 03 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000565-04.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA (EXEQUENTE)

EDUARDO SANTOS DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente EDUARDO SANTOS DE PAULA pretende receber créditos 

oriundos de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. O 

exequente pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em 

seu favor, contudo, postergo a apreciação do pedido, nos termos do 

art.54, paragrafo único. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 
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embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 03 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000566-86.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA (EXEQUENTE)

EDUARDO SANTOS DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente EDUARDO SANTOS DE PAULA pretende receber créditos 

oriundos de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. O 

exequente pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em 

seu favor, contudo, postergo a apreciação do pedido, nos termos do 

art.54, paragrafo único. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 03 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima 

Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

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 

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
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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

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

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.

Considerando a informação prestada pelo recuperando de que residirá no 

município de Cáceres-MT, devidamente comprovado pelo documento às 

fls. 307/308, DETERMINO a remessa do presente executivo ao Juízo da 

Execução Penal daquela Comarca, com fulcro no artigo 1.547 CNGC/MT.

Outrossim, intime-se o recuperando para que compareça na Cadeia 

Pública de Mirassol D’Oeste-MT, no prazo de cinco dias a contar de sua 

intimação, para retirar a tornozeleira eletrônica, acaso tenha colocado.

Oficie-se a Unidade Gestora de monitoramento comunicando acerca da 

presente decisão, bem como solicite resposta quando da retirada da 

tornozeleira do recuperando.

Com a resposta positiva da Unidade Gestora, remeta-se o presente 

processo executivo de pena ao Juízo de Cáceres, conforme acima 

determinado.

No mais, mantenho as condições aplicadas anteriormente, com exceção 

do monitoramento eletrônico e comparecimento mensal neste Juízo.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 02 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 232323 Nr: 1500-20.2012.811.0028

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Douglas Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA/JUSTIFICAÇÃO

EXECUTIVO DE PENA – Cód. 232323
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Recuperando: Maycon Douglas Silva Pereira

 Presentes:

Juiz de Direito: Jean Garcia de Freitas Bezerra

Promotor de Justiça: Dr. Osvaldo Moleiro Neto

Defensor Público: Dr. Guilherme Ribeiro Rigon

Recuperando: Maycon Douglas Silva Pereira

 Ao primeiro dia do mês de outubro de 2018, na sala de Audiências da 

Terceira Vara do Fórum da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, Estado de 

Mato Grosso, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra.

 Nos termos do Provimento nº 12/2017-CM do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e Resolução 213 do CNJ, com fundamento no 

artigo 5°, inciso XXXV, da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e 

Art. 7°, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de 

San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial n° 

678, de 06 de novembro de 1992, o MM. Juiz de Direito declarou aberta a 

presente AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, com a apresentação dos autuados 

que tiveram a prévia oportunidade de entrevista reservada com seu 

Defensor, passando a qualifica-lo, conforme conteúdo midiático.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, o autuado foi 

apresentado sem o uso de algemas, oportunidade em que a MM. Juiz de 

Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da 

prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), vinculadas à análise 

das providências cautelares, conforme termos gravados em mídia 

audiovisual.

 Em seguida, o MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Dê-se vista às partes para manifestação, no prazo de cinco dias, iniciando 

pela defesa.

Cumpra-se”.

Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em 

audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas 

foram captados em áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se arquivada 

no cartório deste Juízo. Nada mais. Eu, Letícia Pereira da Silva (Assessora 

de Gabinete II), digitei.

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

Juiz de Direito

OSVALDO MOLEIRO NETO

Promotor de Justiça

GUILHERME RIBEIRO RIGON

Defensor Público

MAYCON DOUGLAS SILVA PEREIRA

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 261448 Nr: 2371-91.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandra de Souza Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE CUNHA RODRIGUES 

DA CRUZ - OAB:23268/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 261448

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra ALEXANDRA 

DE SOUZA PEREIRA, por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e por 

existir nos autos a presença dos pressupostos processuais, das 

condições da ação penal e principalmente por ter verificado no feito a 

presença de justa causa, ou seja, a existência da materialidade e os 

indícios de autoria.

 Cite-se a acusada para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar a 

acusada se esta possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-la que será assistida pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

Na resposta, a acusada poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 18 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 230111 Nr: 1885-14.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Mirassol D´Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio André da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUANE CAROLINE RODRIGUES 

- OAB:19106, ZILENE MARIA DO CARMO BISSOLLI - OAB:17061

 PROCESSO/CÓD. Nº 230111

 Vistos, etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face 

Antônio André da Silva, como incurso nas penas do art. 302, §1º, inciso III, 

por duas vezes, em continuidade delitiva, art. 305, por duas vezes, em 

continuidade delitiva e art. 306, todos do CTB, em concurso material (CP, 

art.69).

A denúncia foi recebida em 24.06.2015 (fl. 113).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação (fl. 151/152).

Aditamento da denúncia às fls. 209/211, imputando ao réu a prática dos 

crimes insculpidos no art.121, caput, c/c art.18, inciso I, parte final, ambos 

do Código Penal, art.302, §1º, inciso III, art.305 e art. 306, todos do CTB, 

em concurso material de delitos.

O aditamento da denúncia foi recebido à fl.220.

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas, a vítima e 

se procedeu ao interrogatório do réu.

Alegações finais do Ministério Público às fls. 417/424, reiterando os 

termos da denúncia aditada às fls. 209/211.

A defesa do acusado apresentou suas derradeiras alegações às fls. 

426/450

O réu foi pronunciado às fls. 452/456.

A sentença de pronúncia transitou em julgado na data de 12.06.2018 para 

o Ministério Público, para o advogado em 18.06.2018 e para o réu em 

02.07.2018.

As partes foram intimadas para manifestarem na fase do art. 422 do CPP, 

ocasião em que a acusação arrolou as testemunhas a serem ouvidas em 

plenário, bem como efetuou outros requerimentos (fls. 464/465) e a 

defesa arrolou suas testemunhas à fl.269-verso.

Ante o exposto, não verificando qualquer irregularidade a ser sanada ou 

necessidade de diligências, dou este processo como preparado e, 

portanto, ordeno que o pronunciado seja submetido ao julgamento pelo 

Tribunal do Júri desta Comarca, cuja sessão será designada para o dia 

13/03/2019, às 08h00min.

Defiro a oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público e Defesa, 

as quais deverão ser intimadas para comparecer à referida solenidade, 

em caráter de imprescindibilidade.

Outrossim, defiro o pedido formulado no item “c”, a fim de que sejam 

entregues aos jurados cópia da denúncia e a decisão de pronúncia.

 Indefiro o pedido de degravação dos depoimentos constantes nas mídias, 

diante da impossibilidade de fazê-lo, porquanto esta Comarca conta com 

número insuficiente de servidores para tal mister, bem como a exibição 

dos vídeos das testemunhas aos jurados antes dos debates.

 Contudo, sendo interesse do órgão ministerial a exibição de qualquer 

modo, poderá fazê-lo no seu tempo de fala, vez que a forma como cada 

parte pretende expor a prova é de sua reponsabilidade.

Neste sentido, é a jurisprudência:
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ORREIÇÃO PARCIAL. PEDIDO MINISTERIAL. INDEFERIMENTO DE 

DEGRAVAÇÃO DE DEPOIMENTOS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO 

CONFORME ORIENTAÇÃO DO CNJ. MOMENTO DE EXIBIÇÃO DAS MÍDIAS 

NA SESSÃO PLENÁRIA. DESCABIDO O PEDIDO DE APRESENTAÇÃO EM 

TEMPO DISTINTO DOS DEBATES. PRECEDENTES DA CÂMARA E DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Correição indeferida. (Correição Parcial 

Nº 70057405920, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Batista Marques Tovo, Julgado em 21/11/2013).

CORREIÇÃO PARCIAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO DE 

1º GRAU QUE DEFERIU O PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE EXIBIÇÃO 

EM PLENÁRIO DAS MÍDIAS COM OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS 

TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO NA 1º FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI 

E INDEFERIU O PEDIDO DEFENSIVO DE OITIVA DE PERITO FORA DO 

NÚMERO LEGAL DE TESTEMUNHAS. REQUERENTE POSTULA: 1) A oitiva 

dos peritos durante o Plenário fora do número legal de testemunhas da 

defesa; e 2) A exibição das mídias requeridas pelo Ministério Público 

dentro do tempo de sustentação oral a ele concedido na forma do art. 477, 

do CPP. Em consulta à Intranet verificou-se que o Juízo de 1º grau 

reconsiderou a decisão anterior e, com base no artigo 473, § 3º, do CPP, 

deferiu a oitiva dos peritos na forma requerida pela defesa. O primeiro 

pedido está prejudicado. A instituição do Tribunal Júri está prevista no 

inciso XXXVIII do artigo 5º, da Carta Magna, e tem um procedimento 

bifásico, estruturado em duas fases distintas: a primeira denominada, 

iudicium accusationis iniciada com o oferecimento da denúncia e 

encerrada com a pronúncia; e a segunda, denominada iudicium causae, 

que se inicia com a preparação do processo para o julgamento em Plenário 

(art. 422, do CPP) e se encerra com a realização deste. No caso sob 

análise, na 1ª fase, a prova oral foi colhida através de sistema audiovisual. 

O MP requereu que mídias com os depoimentos prestados pelas 

testemunhas de acusação na 1º fase fossem exibidas em Plenário, o que 

foi deferido pelo Juízo a quo. A Defesa, em seu recurso pede que essas 

mídias sejam exibidas pelo Ministério Público dentro do seu tempo de 

sustentação previsto no art. 477, do CPP. A questão acerca da colheita da 

prova oral na 1ª fase do procedimento do Júri através de gravações 

audiovisuais é bastante controvertida e esta Relatora abster-se-á de 

comentá-la eis que não está afeta ao mérito da presente impugnação. 

Inteligência do art. 473, § 3º, do CPP. Tem-se, portanto, que o legislador 

visando a coibir eventuais abusos delimitou as provas que podem ser 

manejadas anteriormente aos debates. Os depoimentos que o Parquet 

pretende exibir são provas repetíveis, já que essas mesmas testemunhas 

poderão integrar o rol para depor em Plenário. Importante notar que o 

dispositivo sob análise não impede que as partes explorem outras provas, 

incluindo-se aí a exibição das mídias com os depoimentos prestados pelas 

testemunhas de acusação na 1º fase, quando da sua sustentação oral. 

Assim, é lícita a exibição dos depoimentos colhidos na primeira fase do 

procedimento do Tribunal do Júri, porém, dentro do prazo previsto no 

artigo 477, do CPP. Observância ao princípio da igualdade entre as partes. 

Desse modo, não estando a prova oral inserta nas hipóteses do art. 473, § 

3º, do CPP, a exibição das mídias deve ocorrer no tempo de sustentação 

oral estabelecido art. 477, também do CPP. Precedente do TJRJ. 

Prejudicado o pedido de oitiva dos peritos durante o Plenário fora do 

número legal de testemunhas da defesa. Provimento da presente 

Correição Parcial, para determinar que a exibição das mídias (não estando 

a prova oral inserta nas hipóteses do art. 473, § 3º, do CPP) ocorra dentro 

do prazo estabelecido pelo art. 477, do CPP. (TJ-RJ - COR 

00504681220138190000 RIO DE JANEIRO SAO GONCALO 4 VARA 

CRIMINAL, Órgão Julgador: SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL, Partes: RECLTE: 

VICTOR BRAGA MARINHO, RECLDO: 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA 

DE SAO GONÇALO, Publicação: 26/11/2013, Julgamento: 19 de Novembro 

de 2013, Relator: MARCIA PERRINI BODART).

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

pronunciado.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Intimem-se o acusado, seu defensor e o Ministério Público.

Expeça-se o necessário, concretizando as medidas preparatórias e 

necessárias para a profícua realização do ato (v.g., aquisição de 

alimentos, requisição de força policial, etc.).

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 243290 Nr: 536-54.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Sérgio da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: frank monezzi soares - 

OAB:24820

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 243290

Vistos, etc.

Considerando a inexistência de revogação do mandato conferido ao 

advogado do réu, tem o causídico a obrigação legal de representar os 

interesses daquele em Juízo, sob pena de incidir em infração 

administrativa, acaso não cumpra o seu dever e nem justifique suas 

razões para tanto.

Desta forma, concedo nova oportunidade ao advogado do réu para 

oferecer a manifestação quanto à regressão do recuperando, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de ser oficiado à sua instituição de classe 

(OAB) para informar eventual desídia funcional.

Por conseguinte, nada sendo requerido pelo advogado, desde já determino 

a expedição da aludida comunicação à OAB.

Escoado o prazo para apresentação da manifestação, determino a 

intimação do réu para indicação de novo advogado para apresentá-la ou 

declaração de impossibilidade de nomeação.

Vencido o prazo para a apresentação da referida peça ou no caso de 

alegada a impossibilidade de nomeação, desde já fica nomeada a 

Defensoria Pública, que deverá ser intimada para apresentar referida 

peça.

Com o aporte da manifestação, voltem-me conclusos para deliberações.

Cumpra-se, com urgência.

 Mirassol D’Oeste/MT, 02 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 260501 Nr: 2028-95.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Willame Dourado, Diego Francisco 

de Oliveira, Silvana Maria Alves, João Pedro Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE CUNHA RODRIGUES 

DA CRUZ - OAB:23268/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 260501

 Vistos, etc.

Considerando que foi cumprido o mandado de prisão em desfavor do 

acusado João Pedro Santos Silva na Comarca de Pontes e Lacerda/MT 

(fl.180-verso), determino que expeça-se ofício ao Superintendente de 

Gestão de Cadeias da SEJUDH, para que promova o imediato 

recambiamento do custodiado a esta Comarca.

 Igualmente, expeça-se ofício ao Juízo da Vara Criminal de Comarca de 

Pontes e Lacerda/MT, informando-o que já foi solicitado o recambiamento 

do preso.

Por fim, tendo em vista que não foi realizada a citação do denunciado, 

expeça-se carta precatória para a Comarca anteriormente mencionada 

para sua devida citação, devendo tal ato ser cumprido com URGÊNCIA, 

por se tratar de réu preso.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 02 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 176041 Nr: 422-08.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministerio Publico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romario Gonçalves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 PROCESSO/CÓD. Nº 176041

 Vistos, etc.

Transcorridos mais de 25 (vinte e cinco) dias da expedição da missiva de 

fl. 89, a fim de proceder à oitiva de testemunha, considerando a urgência 

dos presentes autos, vez que relacionados à meta 02 do CNJ, abram-se 

vistas às partes para apresentação das alegações finais, no prazo legal, 

iniciando pelo Ministério Público, sendo que a precatória será juntada aos 

autos no estado em que se encontrar o feito.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 01º de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 190806 Nr: 3004-78.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Admilson Marçal Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: karina cordeiro pissolato - 

OAB:25376/0

 PROCESSO/CÓD. Nº 190806

 Vistos etc.

Cuida-se de pedido elaborado pela defesa de Admilson Marçal Ferreira, 

requerendo, em síntese, autorização para viajar e permanecer no 

município de Resplendor-MG, entre 05 e 28 de dezembro de 2018, com a 

finalidade de visitar seus filhos.

Nesse contexto, analisando o pleito defensivo, verifico que o recuperando 

não carreou qualquer documento que comprove o endereço de seus 

filhos, tampouco a contribuição ressocializadora que a viagem possuiria, já 

que estes podem lhe visitar nesta Comarca, motivo pelo qual indefiro o 

pedido, sem prejuízo da defesa juntar aos autos os documentos e dados 

necessários para reanálise do requerimento.

Intime-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 02 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 82836 Nr: 2712-35.2009.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zerly Celestino da Silva, Denis Marcio Basto 

Pereira, Eurico Furtado Mendonça Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DE SA PEREIRA - 

OAB:5286/B, José Batista Filho - OAB:13696-A, Valmir Burdz - 

OAB:2086

 PROCESSO/CÓD. Nº 82836

Vistos, etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu 

denúncia contra NILDO DIONÍZIO ELIAS, ZERLY CELESTINO DA SILVA, 

DIRCEU ARNALDO DA FONTE, EURICO FURTADO MENDONÇA NETO e 

DENIS MÁRCIO BASTO PEREIRA, devidamente qualificados nos autos, 

atribuindo-lhes a prática dos crimes tipificados no art. 14, art. 16 e art. 20, 

todos da Lei nº 10.826/2003, em virtude dos fatos narrados na denúncia 

de fls. 09/13.

Denúncia recebida em 28.09.2010 (fls. 168/169).

Desmembrou-se o feito em relação ao acusado Nildo Dionízio Elias, não 

localizado para citação pessoal (fls. 519/521), e foi declarada extinta a 

punibilidade do réu Dirceu Arnaldo da Fonte, em decorrência do seu 

falecimento (fls. 426/427), de modo que o processo tramita em desfavor 

dos denunciados ZERLY CELESTINO DA SILVA, EURICO FURTADO 

MENDONÇA NETO e DENIS MÁRCIO BASTO PEREIRA.

Citados, os réus apresentaram respostas à acusação (fls. 206/219, 

411/415 e 489/509).

As preliminares aventadas pelas partes foram devidamente rejeitas às fls. 

531/533-v.

Durante a instrução processual foram ouvidas uma testemunha, dois 

informantes e procedido os interrogatórios dos réus Eurico Furtado 

Mendonça Neto e Zerly Celestino da Silva.

O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 691/693, 

pugnando pela total procedência da inicial acusatória, bem como a 

decretação da revelia dos denunciados Denis e Zerly.

A defesa do réu Eurico Furtado Mendonça Neto apresentou alegações 

finais às fls. 696/723, requerendo a absolvição por insuficiência 

probatória.

Os réus Zerly Celestino da Silva e Denis Marcio Basto Pereira, por meio 

dos memoriais de fls. 725/733 e 734/743, postularam, preliminarmente, a 

nulidade da instrução processual, diante da ausência de seus 

interrogatórios. No mérito, pleitearam a absolvição por falta de provas.

Por constatar que os réus Zerly Celestino da Silva e Denis Marcio Basto 

Pereira não deixaram de comparecer injustificadamente aos autos, a 

preliminar suscitada foi acolhida pelo juízo, pelo que se determinou a 

reabertura da instrução e a expedição de cartas precatórias para 

interrogatório dos referidos réus, conforme decisão de fls. 747/748, sendo 

a missiva correspondente ao interrogatório do acusado Zerly Celestino da 

Silva acostada à fl. 802.

À fl. 764 foi decretada a revelia do réu Denis Marcio Basto Pereira.

O Ministério Público ratificou seus memoriais finais à fl. 806.

A certidão de óbito do denunciado Denis Marcio Basto Pereira foi juntada 

às fls. 813/814, tendo o Parquet requestado a extinção de sua punibilidade 

à fl. 822.

O acusado Zerly Celestino da Silva reiterou suas alegações finais às fls. 

815/821, reforçando as preliminares de incompetência do juízo, inépcia da 

inicial e extinção da punibilidade por aplicação da abolitio criminis 

temporária relativa à posse ilegal de arma de fogo.

O réu Eurico Furtado Mendonça Neto confirmou à fl. 823 os memoriais 

finais apresentados.

Em síntese, é o relatório.

 Decido.

Inicialmente, à vista da certidão de óbito colacionada às fls. 813/814, 

observando o disposto no art. 107, inciso I, do Código Penal, c/c art. 61 do 

Código de Processo Penal, em consonância com o parecer ministerial de fl. 

822, declaro extinta a punibilidade do réu Denis Marcio Basto Pereira.

Proceda-se com as comunicações constantes no art. 1.453 da CNGC 

quanto à extinção da punibilidade e retificações necessárias.

P. R. I. C.

Antes de adentrar ao mérito, passo a apreciar as preliminares levantadas 

pelo acusado Zerly Celestino da Silva.

Quanto à competência para apuração dos delitos, cediço que a Lei nº 

13.491/2017 ampliou a competência da Justiça Militar, de modo a permitir 

que qualquer delito possa ser processado na Justiça Militar, quando 

presentes as condições do art. 09º da Código Penal Militar, excetuados os 

crimes dolosos contra a vida de civis, de competência do Tribunal do Júri 

(art. 9º, §1º, do CPM).

Logo, para que fosse de competência da Justiça Militar, os crimes 

apurados nestes autos deveriam ter sido, em tese, cometidos pelo réu em 

atividade ou em razão dela, o que não se verificou, pois, conforme consta 

da peça incoativa, ele teria adquirido a arma de fogo, de maneira ilegal, de 

um colega de farda, mas sem qualquer vínculo com a atividade de policial, 

motivo pelo qual afasto a preliminar de incompetência do juízo.

A propósito, assim decidiu o STJ:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 

COMPETÊNCIA. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM MULTAS DE 

TRÂNSITO LAVRADAS POR POLICIAL MILITAR. CONDUTA QUE NÃO SE 

AMOLDA AO ART. 9º, II, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL MILITAR E NEM 

AO ART. 312 DO CPM (FALSIDADE IDEOLÓGICA). COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. 1. A competência da Justiça Militar para 

julgamento de delitos praticados por militares contra civis tem por 

fundamento tanto o art. 125, § 4º, da CF quanto o art. 9º, II, "c" e "d", do 

Código Penal Militar (Decreto-Lei n. 1001/1969). Essa situação não se 

alterou substancialmente com o advento da Lei 13.491, de 13/10/2017, que 

deu nova redação ao inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar. Embora a 

Lei 13.491/2017 tenha ampliado a competência da Justiça militar, passando 

a deslocar para a Justiça Castrense qualquer crime previsto na Legislação 

Penal Comum (Código Penal e Leis Esparsas) desde que praticado por 

militar em serviço, ou no exercício da função, a alínea "c" do inciso II do 
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art. 9º do CPM continua a exigir que a função desempenhada pelo agente 

militar tenha natureza militar. 2. A função de controle, fiscalização e 

cobrança de multas impostas em decorrência de infração de trânsito não é 

afeta nem às atividades típicas dos militares que compõem os quadros das 

Forças Armadas, tampouco às atividades típicas dos Policiais Militares. O 

poder de fiscalização de trânsito urbano atribuído à Polícia Militar deriva de 

delegação efetuada pelo Departamento Nacional de Trânsito - DETRAN, 

com fundamento em autorização contida nos arts. 23, III, e 25 do Código de 

Trânsito Brasileiro, que permitem a órgãos e entidades executivos do 

Sistema Nacional de Trânsito a faculdade de celebrar convênios 

delegando atividades a si atribuídas pelo CTB. 3. Ao lavrar autos de 

infração de trânsito contendo informações inverídicas, o Policial Militar, 

estando ou não de folga, atua em razão da função, mas desempenha 

atividade que não possui natureza militar, não se podendo, portanto, 

caracterizar a conduta como delito de competência da Justiça Castrense, 

mas, sim, da Justiça Comum Estadual. 4. A conduta também não se amolda 

ao delito descrito no art. 312 do CPM, já que o tipo penal em questão exige 

que o fato atente contra a administração ou o serviço militar, no entanto o 

ente prejudicado pela inserção de dados falsos em multa de trânsito, no 

caso concreto, foi o GDF. 5. Recurso ordinário provido, para reconhecer a 

competência da Justiça Comum para processar e julgar a ação penal. 

(RHC 93.425/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)

No que diz respeito à extinção da punibilidade pelo fato típico 

supostamente ter sido praticado em tempo de abolitio criminis temporalis, 

prevista pelos artigos 30, 31 e 32 da Lei nº 10.826/2003, razão não 

assiste à defesa.

Segundo entendimento prevalente, a abolitio criminis temporária prevista 

na Lei nº 10.826/2003 não se estente ao porte de arma de fogo, mas 

somente atinge a conduta que configure posse.

Nesse sentido, recente julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO 

COM NUMERAÇÃO RASPADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO 

DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INCIDÊNCIA DA ABOLITIO CRIMINIS 

TEMPORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA DE PORTE NÃO 

ABRANGIDA PELA DESCRIMINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA – 

DESPROVIMENTO DO APELO. Revela-se inconsistente recursal visando o 

reconhecimento da abolitio criminis temporária ao apelante condenado pelo 

delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada, pois, 

segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o crime 

de porte ilegal de arma de fogo não foi abrangido pela descriminalização 

temporária estabelecida pela MP n. 417/2008, convertida na Lei n. 

11.706/08, e, posteriormente, prorrogada pela Lei n. 11.922/09, porquanto, 

nos termos dos arts. 30 e 32 da legislação específica, os prazos para 

regularização e entrega de armas de fogo referem-se apenas aos delitos 

de posse de arma (art. 12 e parte do art. 16 da Lei n. 10.826/03). (Ap 

134056/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 10/05/2018)

No caso dos autos, o réu Zerly está sendo processado pela prática das 

condutas inseridas nos artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003, 

condizentes com o porte ilegal de arma de fogo, especificamente em 

“adquirir” uma espingarda calibre 12, de forma ilegal, pelo que afasto a 

preliminar acima.

Da mesma forma, deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da inicial, pois 

apesar de se ter imputado ao acusado os tipos previstos nos artigos 14 e 

16, com a causa de aumento do art. 20, todos da Lei nº 10.826/2003, é 

certo que a denúncia individualiza a conduta do acusado no sentido de 

“adquirir” ilegalmente uma espingarda calibre 12, propiciando ao agente 

pleno exercício do direito de defesa.

Superada a análise das preliminares, adentro ao mérito da questão.

Conduta do réu Zerly Celestino da Silva.

Inicialmente, cumpre asseverar que, apesar de a denúncia imputar ao 

acusado os tipos previstos nos artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003, 

com a causa de aumento inserta no art. 20 do mesmo diploma legal, tem-se 

que sua conduta limita-se a “adquirir uma espingarda cal. 12, sem 

mencionar valores, mesmo sem saber a procedência da referida arma”, 

conforme consta da inicial acusatória.

Materialidade.

A materialidade do delito está sobejamente demonstrada, conforme 

portaria da polícia militar de fls. 20/21, relatório inicial de fls. 26/27, termo 

de entrega de armamento de fl. 41, relatório final de fls. 67/69 e pelas 

declarações prestadas durante a persecução penal.

Autoria.

Quanto à autoria delitiva, de igual forma, restou inequívoca nos autos, face 

ao arcabouço probatório aviado durante a instrução processual.

 O corréu Denis Márcio Basto Pereira, ouvido apenas na fase de 

investigação, confirmou ter recebido as armas do corréu Eurico e, na 

sequência, tê-las repassado a alguns oficiais, sendo a espingarda calibre 

12 entregue para o codenunciado Zerly, então Capitão da Polícia Militar, 

conforme termo de declaração de fls. 100/101.

O réu Zerly Celestino da Silva, interrogado ao final da instrução 

processual, confessou a autoria delitiva, embora tenha dito que o corréu 

Denis Marcio Basto Pereira consignou que a arma pertencia ao seu avô e 

que precisava de dinheiro, de modo que teria emprestado a quantia 

solicitada ficando com a arma em garantia, in verbis:

“[...] Que na época foi procurado pelo corréu Basto dizendo que ele tinha 

uma arma que pertencia ao seu avô, que era uma espingarda calibre 12 

[...] Que o corréu Basto disse que precisava vender a arma para saldar 

umas dívidas, mas o declarante disse que não tinha interesse [...] Que o 

corréu Basto solicitou um empréstimo para o declarante, que emprestou o 

dinheiro, ficando com arma de fogo como garantia [...] Que como o corréu 

Basto não quitou a dívida, o declarante acabou ficando com a arma de 

fogo [...] Que depois foi procurado pelo policial responsável pelo 

procedimento disciplinar de exclusão do corréu Basto do quadro da 

polícia, entregou a arma de fogo [...]”. (CD mídia audiovisual de fl. 802)

Repise-se que o acusado Zerly, na fase investigativa, confessou a 

aquisição da arma de fogo do corréu Denis, oportunidade em que 

asseverou ter ciência da ilegalidade em adquirir arma sem registro, 

conforme termo de declarações de fls. 55/56.

Tocante à natureza da arma de fogo adquirida pelo réu, qual seja uma 

espingarda calibre 12, de cano duplo, infere-se que, de acordo com o art. 

16 do Decreto nº 3.665/2000, referido armamento é de uso restrito.

“Art. 16. São de uso restrito:

[...]

VI - armas de fogo de alma lisa de calibre doze ou maior com comprimento 

de cano menor que vinte e quatro polegadas ou seiscentos e dez 

milímetros; [...]”.

Assim, tenho como devidamente comprovada a elementar do tipo penal 

insculpido no art. 16 da Lei nº 10.823/2003, consistente em “adquirir”, 

“receber” ou “manter sob sua guarda” arma de fogo de uso restrito, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Considerando que ao réu foi imputado apenas o porte da arma 

supramencionada, a absolvição em relação ao crime do art. 14 da Lei nº 

10.826/2003 é medida que se impõe, por ausência de materialidade do 

delito.

Lado outro, inexiste dúvida quanto à perpetração do delito de porte ilegal 

de arma de fogo, por se tratar de crime de mera conduta e perigo abstrato, 

dispensando-se a existência de lesão concreta à sociedade para a 

tipificação do delito e/ou perícia atestando a eficácia do armamento, senão 

vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE 

MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A 

ABSOLVIÇÃO – ALEGADA A ATIPICIDADE DA CONDUTA E NÃO 

COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA – IMPROCEDÊNCIA – 

CRIME DE PERIGO ABSTRATO – DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL – 

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS AMPLAMENTE COMPROVADAS – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos crimes de perigo 

abstrato é prescindível a realização de perícia para fins de constatação do 

potencial lesivo da arma de fogo apreendida. O conjunto fático-probatório 

dos autos demonstra cabalmente a materialidade e autoria delitivas, 

especialmente pela confissão detalhada do acusado. (Ap 60748/2017, 

DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

08/11/2017, Publicado no DJE 16/11/2017)

Dessa forma, posterior entrega do armamento para fins de investigação 

interna da Polícia Militar mostra-se irrelevante para a consumação do 

delito, ao contrário do alegado pela defesa.

Em virtude dessas considerações, restou satisfatoriamente comprovada a 

configuração do delito inscrito no art. 16, caput, do Estatuto do 

Desarmamento, suficientes para respaldar o decreto condenatório em 

desfavor do increpado.

Igualmente, ficou comprovada a incidência da causa de aumento 

estabelecida no art. 20 da Lei nº 10.826/2003, vez que o delito foi 

cometido por policial militar.

Do réu Eurico Furtado Mendonça Neto.
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De outro lado, não restou iniludível a autoria em relação ao acusado Eurico 

Furtado Mendonça Neto, vez que, além de ter negado a prática do crime 

em juízo (mídia de fl. 681), alegando nunca ter possuído arma de fogo, as 

provas colhidas na instrução não trouxeram a convicção necessária para 

implicá-lo no evento sub judice.

 Logo, somente pesa sobre o acusado as declarações do coautor Denis 

Marcio Basto Pereira, prestadas ainda na fase inquisitiva (fls. 100/101), 

ocasião em que afirmou ter recebido do réu Eurico as armas de fogo 

repassadas para os outros policiais denunciados.

Todavia, conforme ressai dos autos, o denunciado Denis Marcio Basto 

Pereira não foi ouvido em juízo, quedando sua versão isolada na fase 

policial.

O corréu Zerly Celestino da Silva, por sua vez, aduziu em juízo não 

conhecer a pessoa do corréu Eurico, haja vista que o codenunciado Denis 

Marcio Basto Pereira, ao oferecer a arma de fogo, disse que ela pertencia 

ao seu avô (mídia de fl. 802).

 A testemunha e informantes ouvidos em solo judicial, todos arrolados pela 

defesa, nada esclareceram sobre os fatos, vez que apenas abonatórias 

(mídia de fl. 655).

Nesse viés, a versão trazida pelo citado coautor Denis Marcio Basto 

Pereira, no bojo do inquérito policial, não foi corroborada por qualquer 

outro elemento de prova produzido sob o crivo contraditório, porquanto as 

pessoas ouvidas em nada esclareceram sobre a sua participação no 

crime.

Pois bem, cediço nos tribunais superiores o entendimento segundo o qual 

os elementos de informação colhidos em sede inquisitorial não podem 

servir como único elemento a embasar o édito condenatório, frente ao 

óbice intransponível do art. 155 do Código de Processo Penal.

Nesta senda, cumpre salientar que, muito embora os elementos 

informativos constantes do inquérito policial apontem a materialidade e 

autoria delitiva, ao magistrado cumpre formar sua convicção analisando o 

conjunto probatório alicerçado em parâmetros constitucionais, 

principalmente em atenção aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa.

A convicção judicial, portanto, necessita ser lastreada em provas 

produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo o magistrado 

fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos trazidos pelas 

investigações.

A respeito do tema, o escólio de Guilherme de Souza Nucci, verbis:

“O julgador jamais pôde basear sua sentença, em especial condenatória, 

em elementos colhidos unicamente do inquérito policial. Não era 

mecanismo tolerado nem pela doutrina nem pela jurisprudência. Porém, o 

juiz sempre se valeu das provas colhidas na fase investigatória, desde 

que confirmadas, posteriormente, em juízo, ou se estivessem em harmonia 

com as coletadas sob o crivo do contraditório. Ora, nesse contexto, a 

reforma deixou por desejar, uma vez que somente reafirmou o 

entendimento já consolidado – logo, inócuo fazê-lo – de que a 

fundamentação da decisão judicial, mormente condenatória, não pode 

calcar-se exclusivamente nos elementos informativos colhidos na 

investigação. Ademais, se a decisão judicial fosse proferida com base 

única em fatores extraídos do inquérito policial, por exemplo, seria, no 

mínimo, inconstitucional, por não respeitar as garantias do contraditório e 

da ampla defesa.” (In Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed., São 

Paulo : Revista dos Tribunais, 2012, p. 359).

Nesse prisma, necessário que existam provas vigorosas capazes de 

sustentar um édito condenatório, sob pena de fundar-se em meras ilações 

e conjecturas, incorrendo em malferimento ao principio do in dubio pro reo 

e ao princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII).

O juízo de probabilidade, por mais robusto que se apresente, não legitima a 

certeza absoluta para justificar a condenação criminal, em face do 

princípio do in dubio pro reo.

Vê-se que não há provas judicializadas e, por consectário lógico, não se 

demonstrou que o réu Eurico Furtado Mendonça Neto efetivamente tenha 

concorrido para a prática dos delitos imputados na denúncia.

Portanto, tendo em vista a insuficiência de provas para a condenação, o 

réu merece ser absolvido.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na denúncia, a fim de CONDENAR o réu ZERLY CELESTINO DA 

SILVA, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 16, caput, 

c/c art. 20, ambos da Lei nº 10.826/2003, e ABSOLVÊ-LO quanto ao crime 

previsto no art. 14, caput, do mesmo diploma legal, com fulcro no art. 386, 

II, do CPP, bem como para ABSOLVER o acusado EURICO FURTADO 

MENDONÇA NETO, com supedâneo no art. 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal, vez que não há provas de que este tenha concorrido 

para a infração penal.

Passo a dosar a pena a ser aplicada ao réu Zerly Celestino da Silva, nos 

termos do art. 68 do Código Penal.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie; o réu não é possuidor de maus 

antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta 

social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-las; o 

motivo do crime consistiu em portar arma de fogo de uso restrito, o qual já 

é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as 

circunstâncias do delito são graves, vez que cometido por membro da 

polícia militar, mas por constituir causa de aumento de pena, não será aqui 

valorada; não houve consequências maiores à sociedade; a vítima é toda 

a sociedade, vez o que o bem jurídico tutelado é a incolumidade pública, 

pelo que não cabe valoração negativa.

Dessa forma, diante da inexistência de circunstâncias judiciais 

desfavoráveis ao réu passíveis de valoração, fixo a pena-base no mínimo 

legal, em 03 (três) anos de reclusão.

Concorre a atenuante da confissão espontânea, porém, deixo de 

valorá-la, em atenção à súmula 231 do STJ, que veda a atenuação da 

pena abaixo do mínimo legal, motivo pelo qual mantenho a pena 

intermediária em 03 (três) anos de reclusão, por não concorrerem 

circunstâncias agravantes.

 Não há causas de diminuição de pena. Contudo, presente a causa de 

aumento prevista no art. 20 da Lei nº 10.826/2003, vez que o crime foi 

praticado por policial militar, de modo que aumento a pena em ½ (um meio), 

pelo que torno a pena definitiva do réu em 04 (quatro) anos e 06 (seis) 

meses de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da 

proporcionalidade, fixo a pena de multa em 15 (quinze) dias-multa, 

correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data 

dos fatos.

O regime de cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do art. 

33, §2º, “b”, e §3º do Código Penal, visto que a pena fixada é inferior a oito 

e superior a quatro anos e o réu não é reincidente.

In casu, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, com base no art. 44, incisos I, do CP, como também a 

suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CP.

O réu poderá recorrer em liberdade, tendo em vista que o regime de 

cumprimento da pena fixado foi o semiaberto e que permaneceu solto 

durante a instrução processual.

Deixo de condenar o réu nas custas e despesas processuais.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes 

providências:

a) Lance o nome do réu no rol dos culpados;

b) Expeça-se guia de execução definitiva do condenado;

c) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre 

esta decisão;

d) Comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

 Considerando que as armas ficaram na posse da polícia militar, deixo de 

dar destinação aos objetos.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 02 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 127666 Nr: 1140-73.2011.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Nogueira, Celestina de Souza Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BARBOSA 

RIBEIRO - OAB:13654

 PROCESSO/CÓD. Nº 127666

 Vistos, etc.

Expeça-se guia de execução definitiva em nome do réu Daniel Nogueira, 

nos moldes do acórdão às fls. 236/242.
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Ademais, considerando que o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso extinguiu a punibilidade da ré Celestina de Souza Nogueira pela 

ocorrência da prescrição, arquivem-se os autos mediante as baixas e 

anotações necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 02 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 191031 Nr: 2928-54.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uanderson Vasconcelos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: bruno martin sippel souza - 

OAB:21366/0

 PROCESSO/CÓD. Nº 191031

Vistos, etc.

Nos termos previstos no artigo 50 do Código Penal, e em consonância com 

a cota ministerial de fl. 327, defiro o pedido de parcelamento da multa em 

24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 697,61 (seiscentos e noventa e sete 

reais e sessenta e um centavos), visto que o pagamento do débito não 

pode se estender ad eternum.

Intime-se o apenado para que inicie o pagamento das parcelas, informando 

que referida quantia será revertida ao Fundo Penitenciário de Mato Grosso 

- FUNPEN/MT, conforme art. 2º, da Lei Complementar Estadual nº 498, de 

04 de julho de 2013, devendo proceder com o recolhimento mediante guia 

a ser retirada na escrivania deste Juízo.

 Após o referido recolhimento, o recuperando deverá tirar uma cópia do 

comprovante de pagamento e juntar a referida cópia neste processo, todo 

mês, entre os dias 01 e 10 de cada mês.

Transcorrido aludido prazo sem pagamento da multa, 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.

 Com o adimplemento da multa ou expedida certidão da dívida ativa, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 02 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 236866 Nr: 1172-05.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pareira - 

OAB:12.070

 PROCESSO/CÓD. Nº 236866

 Vistos, etc.

Expeça-se guia de execução definitiva em nome do réu Natalino da Silva, 

nos moldes do acórdão às fls. 123/127.

Após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 03 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 230835 Nr: 2279-21.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 230835

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face do réu SEBASTIÃO ALEXANDRE FERRAZ DE LIMA, 

devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções 

penais previstas no art. 306, §1º, inciso II, da Lei 9.503/97, em virtude dos 

fatos narrados na denúncia de fls. 05/06.

 Denúncia recebida em 24.09.2015 (fl. 41).

À fl. 69/69-v foi decretado o sobrestamento do feito e do curso do prazo 

prescricional.

Citado, o acusado apresentou resposta à acusação às fls. 93/94.

Durante a instrução processual foram ouvidas três testemunhas e 

procedido o interrogatório do réu.

O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 115/120, 

reiterando os termos da inicial acusatória.

A defesa, por sua vez, apresentou memoriais finais às fls. 121/123, 

pleiteando a absolvição do réu por insuficiência probatória, nos termos do 

art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, havendo 

condenação, postulou o reconhecimento da atenuante da confissão 

espontânea.

Em síntese, é o relatório.

Decido.

 Sopesadas as provas coligidas durante a instrução processual, a 

materialidade e autoria delitiva restaram cabalmente demonstradas, como 

se depreende do auto de prisão em flagrante de fl. 09, boletim de 

ocorrência de fls. 10/11, termo de constatação etílica de fl. 12 e 

depoimentos prestados na fase investigativa e em Juízo.

A Lei nº 12.760/2012 alterou a redação do artigo 306 do CTB. O tipo já não 

se realiza pelo simples fato de o condutor estar com uma determinada 

concentração de álcool no sangue, mas sim por ele ter a capacidade 

psicomotora alterada em razão da influência do álcool, seja ela qual for. A 

concentração que antes constituía elementar do tipo passou a ser apenas 

um meio de prova dessa alteração. O resultado do exame constitui 

presunção relativa, em um sentido ou noutro, podendo até mesmo haver 

julgamento contrário à prova produzida pelo teste de dosimetria alcoólica, 

se assim se concluir pelas demais provas constantes nos autos.

 Em reverso da situação exposta, é possível também julgamento favorável 

à condenação do denunciado por embriaguez ao volante sem a realização 

do “teste do bafômetro” ou etiloteste químico, se possível tal aferição 

diante de outras provas anexas aos autos, até mesmo porque diante do 

princípio constitucional de não produzir prova contra si mesmo (nemo 

tenetur se detegere), pode o indiciado negar-se em realizar tal 

procedimento.

Corroborando o raciocínio:

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI N. 9.503/97. NECESSIDADE 

DE DAR INTERPRETAÇÃO HERMENÊUTICA À LEI N. 11.705/2008, PARA 

ATENDER AOS SEUS PRÓPRIOS FINS. AUSÊNCIA DE TESTE DO 

BAFÔMETRO. ESTADO ETÍLICO QUE PODE SER DEMONSTRADO POR 

OUTRAS PROVAS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. Se "o desígnio 

claríssimo do legislativo foi o de impor maior rigor no combate à 

embriaguez ao volante, qual o sentido em se infundir óbice à prova 

testemunhal como suficiente para a constatação do seu estado etílico?!" 

(ROGER BRUTTI). Ao operador do direito, atento às incongruências do 

legislador, outra solução não resta do que lançar mão da hermenêutica 

jurídica para decifrar a vontade da lei em face da realidade do país e da 

necessidade de impor maior rigor aos infratores das normas de trânsito, 

não obstante as imperfeições humanas. Donde se conclui, na linha 

esboçada pela doutrina, que, fiel ao que prescreve o art. 291 do CTB, 

aplicando-se aos crimes de trânsito as normas gerais do Código de 

Processo Penal, nas infrações que deixam vestígios, será indispensável o 

exame de corpo de delito (art. 158), mas, não sendo ele possível, por 

haverem desaparecidos os vestígios, a prova testemunhal poderá 

suprir-lhe a falta (art. 167). Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Apelação Criminal n. 3, da comarca de Seara, em que é apelante A Justiça 

Púbica, por seu promotor, e apelado Geovani Guisolphi: ACORDAM, em 

Segunda Câmara Criminal, por votação unânime, conhecer do recurso e, 

por maioria, dar-lhe provimento, para cassar a decisão que absolveu 

sumariamente o apelado, prosseguindo- se a ação penal. Vencido o Exmo. 

Sr. Des. Túlio José Moura Pinheiro. Custas legais. (TJSC; Segunda Câmara 
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Criminal; Relator: Des. Irineu João da Silva).

 Desta feita, conclui-se que o julgamento deve basear-se no conjunto 

probatório, não apenas atrelar-se a uma prova isolada.

 Denota-se que, através das demais provas colacionadas aos autos, 

notadamente pelo termo de constatação etílica (fl. 12), é possível chegar à 

inarredável conclusão da capacidade psicomotora alterada do denunciado 

em razão da influência de álcool, porquanto narrado no referido termo 

odor de álcool no hálito, olhos vermelhos, desordem nas vestes, 

dificuldade no equilíbrio e fala alterada.

Sobreleva anotar, ainda, que a abordagem efetuada pela equipe policial 

originou do chamado da testemunha Jairo Antunes de Sá, proprietário do 

veículo abalroado pelo acusado, que asseverou em juízo que o réu estava 

visivelmente embriagado no momento da colisão, in verbis:

“[...] Que estava na igreja quando o réu passou no seu veículo, 

embriagado, e bateu no caminhão do declarante [...] Que já conhece o réu 

há algum tempo e chamou a polícia [...] Que só de ver o réu dava para 

perceber que ele estava embriagado, que ele não estava bom [...] Que 

falaram que o acusado estava em um bar antes do acidente [...]”. (CD 

mídia audiovisual de fl. 111)

As testemunhas Adriano Aldo Silva do Nascimento e Antônio Celso 

Ferreira, policiais militares que atenderam a ocorrência, embora em juízo 

não tenham se recordado precisamente dos fatos (mídia de fls. 104 e 

111), confirmaram o disposto nos depoimentos prestados na fase policial, 

quando disseram que o acusado apresentava visível estado de 

embriaguez (fls. 15/16 e 17), nos termos do auto de constatação etílica de 

fl. 12.

Não obstante o acusado tenha permanecido em silêncio durante toda a 

instrução processual, tenho como comprovada a sua capacidade 

psicomotora alterada após a ingestão de bebida alcoólica, de acordo com 

todo o acervo probatório coligido aos autos, mormente pela prova 

testemunhal e termo de constatação etílica.

Portanto, tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a 

culpabilidade da conduta do réu, é medida que se impõe a sua 

condenação pela prática do crime previsto no art. 306 do Código Trânsito 

Brasileiro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

denúncia, a fim de CONDENAR o réu SEBASTIÃO ALEXANDRE FERRAZ 

DE LIMA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções 

do art. 306, §1º, inciso II, da Lei nº 9.503/97.

 Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não ostenta condenação criminal 

transitada em julgado antes dos fatos ora apurados, de modo que não 

possui maus antecedentes, haja vista a ausência de qualquer prova em 

sentido contrário; poucos elementos foram coletados a respeito da 

conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de 

valorá-las; não há nos autos elementos que comprovem o motivo que o 

levou à prática do delito; as circunstâncias do delito estão relatadas nos 

autos, nada tendo a se valorar; as consequências do crime foram normais 

à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo 

que a circunstância não merece valoração negativa; a vítima é toda a 

sociedade, nada tendo a valorar.

Desta forma, verificando-se a inexistência de circunstâncias judiciais 

desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, em 06 (seis) 

meses de detenção.

Não concorrem circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de 

diminuição ou aumento de pena, pelo que torno definitiva a pena do réu em 

06 (seis) meses de detenção.

Com fundamento no art. 293 da Lei 9.503/97, também aplico ao condenado 

a pena de proibição de obter a permissão ou autorização para dirigir ou, 

caso já esteja habilitado, a sua suspensão, pelo período de 02 (dois) 

meses.

 Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da 

proporcionalidade, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, 

correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos 

fatos.

O regime de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do art. 33, 

§2º, “c”, e §3º do Código Penal, tendo em vista que a pena fixada é inferior 

a quatro anos e o réu não é reincidente, bem como considerando que as 

circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.

Substituo sua pena do réu por uma restritiva de direitos, a ser 

especificada pelo Juízo das Execuções Penais em audiência admonitória, 

com base no art. 44 do Código Penal.

Em razão da substituição, não há falar em suspensão condicional da pena 

(art. 77, III, do CP).

O condenado poderá apelar em liberdade, tendo em vista que a pena 

privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos e que 

permaneceu solto durante toda a instrução processual.

Vincule-se a fiança recolhida à fl. 23 ao executivo de pena.

Isento o réu do pagamento das custas processuais.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes 

providências:

a) Lance o nome do réu no rol dos culpados;

b) Expeça-se guia de execução definitiva do condenado;

c) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre 

esta decisão;

d) Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes, 

inclusive ao INFOSEG, fornecendo as informações sobre este decisório.

e) Oficie-se ao DETRAN sob a proibição do réu de obter permissão ou 

habilitação para dirigir veículo automotor, ou sua suspensão acaso já 

esteja habilitado, pelo prazo de 02 (dois) meses, a partir da data do 

trânsito em julgado da sentença.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 03 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.: 121870 Nr: 4521-14.2018.811.0086

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pasquali Parise e Gasparini 

Junior - OAB:SP 4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do Requerente para apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, a documentação necessária para a restituição: 1) 

Procuração Judicial com a finalidade de “Receber e dar Quitação” art. 38 

CPC; 2) Contrato Social – Cópia em caso do beneficiário ser Pessoa 

Jurídica - Escritório de Advocacia ou da Empresa; 3) Dados pessoais do 

beneficiário – Nº do CPF ou CNPJ,

e-mail, data de nascimento (pessoa física ou dos sócios) e endereço 

completo; 4) Dados Bancário do beneficiário – Banco; Agência;

Conta corrente. OBS: Não pode ser conta poupança.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001557-31.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho (ADVOGADO(A))

HUGO HENRIQUE GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Glencore Importadora e Exportadora S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GIANCARLOS GOBBI (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1001557-31.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: HUGO HENRIQUE GARCIA REQUERIDO: GLENCORE 

IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A Vistos, etc. Ante a ausência do(s) 

requisito(s) do artigo 260 do Código de Processo Civil (inteiro teor da 

decisão inicial e do despacho que determinou a produção probatória; 

impugnação, procuração e documentos constitutivos da parte 
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Embargada), oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando o suprimento da(s) 

falta(s). Não sendo apresentada resposta ao ofício no prazo de trinta (30) 

dias, ante o que dispõe a CNGC/MT, devolva-se, com os cumprimentos 

deste juízo, baixas e anotações de estilo. Do contrário, com a juntada 

do(s) documento(s) solicitado(s), conclusos para deliberação. 

Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 30 de 

agosto de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001559-98.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho (ADVOGADO(A))

HUGO HENRIQUE GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Glencore Importadora e Exportadora S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARCO AURELIO RIBEIRO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1001559-98.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: HUGO HENRIQUE GARCIA REQUERIDO: GLENCORE 

IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A Vistos, etc. Ante a ausência do(s) 

requisito(s) do artigo 260 do Código de Processo Civil (inteiro teor da 

decisão inicial e despacho de instrução probatória; impugnação, 

procuração e documentos constituvos da Embargada), oficie-se ao Juízo 

Deprecante solicitando o suprimento da(s) falta(s). Não sendo 

apresentada resposta ao ofício no prazo de trinta (30) dias, ante o que 

dispõe a CNGC/MT, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas 

e anotações de estilo. Do contrário, com a juntada do(s) documento(s) 

solicitado(s), conclusos para deliberação. Comunique-se o Juízo 

Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 30 de agosto de 2018 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001556-46.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR (ADVOGADO(A))

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA (ADVOGADO(A))

ISAIAS NERI TOBALDINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Agroverde Agronegócios e Logística Ltda (REQUERIDO)

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(REQUERIDO)

RICARDO ALEXANDRE AUGUSTI (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO PIACENTINI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CARLOS ROBERTO SABO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1001556-46.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ISAIAS NERI TOBALDINI REQUERIDO: AGROVERDE 

AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA Vistos, etc. Para cumprimento do ato 

deprecado, designo audiência para o dia 9 de outubro de 2018, às 

14h00min. Intime-se a Parte/Testemunha no endereço indicado. No que 

concerne a intimação da testemunha, cabe ao Advogado que a arrolar 

proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil, devendo o Advogado comprovar no prazo 

de 5 (cinco) dias a necessidade de intimação por oficial de justiça, desde 

que de forma fundamentada e de acordo com a legislação, ressalvada as 

hipóteses legais, quando, então, expeça-se o respectivo mandado. 

Comunique-se ao Juízo Deprecante. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 30 de agosto de 2018 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002180-95.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSUNCAO DE MARIA BARROS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à 

Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, 

caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a 

comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 26 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002241-53.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO PIACENTINI (ADVOGADO(A))

EDIVANE TEIXEIRA DARIO (ADVOGADO(A))

BRUNO PIVA BATTAGLINI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOYOTA DO BRASIL LTDA (RÉU)

DISVECO LTDA (RÉU)

KAMPAI MOTORS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Recebo a inicial e os documentos que a acompanham. 

Nos termos do art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, designo o 

dia 10 de dezembro de 2018, ás 16h30min (Horário Oficial do Mato 

Grosso), para audiência de conciliação pelo Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT. Cite-se e 

intime-se a parte Requerida, no endereço disposto na inicial, bem como 

notificando-a para comparecer à audiência de conciliação acompanhada 

de Advogado para que, querendo, responda à presente ação, no prazo 

legal, levando em consideração o disposto 183, CPC, e nos ditames do art. 

335 e seguintes do Código de Processo Civil, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 344 do Código de Processo Civil. Com o 

decurso do prazo da contestação, e no intento de facilitar a adoção das 

providências preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte Autora para 

que no prazo de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a teor do art. 

348 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015. Tratando-se de 

carta precatória, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para cumprimento, nos 

termos do art. 261, “caput”, do Código de Processo Civil. Por fim, 

conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 02 de Outubro de 2018. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002205-11.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (EXEQUENTE)

JULLIANA LETICIA DO CARMO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARARAS CONVENIENCIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Depreende-se da exordial que a presente ação 

executória é lastreada por boletos. Contudo, tenho que para fins de 

execução de boleto bancário, é imprescindível que este esteja 

acompanhado do comprovante de entrega da mercadoria ou de prestação 

de serviço e instrumento de protesto por indicação. Neste sentido, 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – DUPLICATA – BOLETO 

BANCÁRIO – NOTA FISCAL – INSTRUMENTO DE PROTESTO – VALIDADE. 

O boleto bancário, consubstanciado em duplicata virtual, em conjunto com 

o comprovante de entrega da mercadoria ou de prestação de serviço e 

com o instrumento de protesto por indicação é suficiente para ensejar a 

Ação de Execução. Recurso Provido.” (TJMG – Apelação Cível 

10518130114201001 – Data da Publicação: 18.07.2014). Neste sentido, 

intime-se a parte Exequente a fim de emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 320 e 321 do Código de Processo Civil), colacionando 
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aos autos os documentos imprescindíveis para o deslinde do feito 

executório nos moldes delineados acima. O não cumprimento da emenda a 

inicial acarretará o indeferimento da petição inicial, nos moldes do art. 321, 

parágrafo único, CPC. Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 03 de 

outubro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002122-92.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDESIO JOSE SEGALA (ADVOGADO(A))

IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO HENRIQUE GARCIA (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Recebo a inicial e os documentos que a acompanham. 

Nos termos do art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, designo o 

dia 26 de novembro de 2018, ás 15h30min (Horário Oficial do Mato 

Grosso), para audiência de conciliação pelo Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT. Cite-se e 

intime-se a parte Requerida, no endereço disposto na inicial, bem como 

notificando-a para comparecer à audiência de conciliação acompanhada 

de Advogado para que, querendo, responda à presente ação, no prazo 

legal, levando em consideração o disposto 183, CPC, e nos ditames do art. 

335 e seguintes do Código de Processo Civil, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 344 do Código de Processo Civil. Com o 

decurso do prazo da contestação, e no intento de facilitar a adoção das 

providências preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte Autora para 

que no prazo de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a teor do art. 

348 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015. Por fim, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 25 de Setembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002098-64.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA TIEPPO ROSSI (ADVOGADO(A))

EOLAR ANTONIO BARIVIERA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Defiro a gratuidade da justiça, conforme artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Recebo a inicial, eis que presentes, “in status 

assertionis”, os requisitos do art. 319 c.c. o art. 320, ambos do Código de 

Processo Civil, bem como inexistentes as hipóteses do art. 330 do Manual 

de Processo Civil. Prejudicada a realização de audiência de 

conciliação/mediação, mormente ante a impossibilidade de autocomposição 

sobre a matéria contida nos autos, nos termos do art. 334, § 4°, II, do 

Código de Processo Civil. Cite-se a parte Requerida para que, querendo, 

responda à presente ação, no prazo legal. Consigne-se no mandado que, 

não sendo contesta a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela parte Autora (CPC art. 344). Após, intime-se a parte 

Autora para prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, 

conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 25 de setembro de 2018. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002125-47.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA PAHIM MARTINAZZO (RÉU)

PAULO ROBERTO MARTINAZZO (RÉU)

OLIVO MARTINAZZO (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Obedecidas às exigências legais previstas no art. 701 

e seguintes do Código de Processo Civil, expeça-se mandado monitório de 

pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do pedido inicial. 

Nesse prazo, poderá, ainda, a parte Requerida oferecer embargos 

monitórios, que suspenderão a eficácia do mandado inicial, advertindo-a 

que não sendo eles apresentados, constituir-se-á titulo executivo judicial. 

Advirto, ainda, que o pagamento imediato do título pelo réu isentará ele de 

custas e somente terá que pagar honorários no valor de 5% (cinco por 

cento) do valor da causa, nos termos do art. 701 e § 1º. Em caso de 

inércia será constituído título judicial, ficando desde logo o Requerido 

intimado de que com a referida constituição haverá majoração de 

honorários para 10% do valor da causa e aplicação de multa em 10% do 

valor da causa. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 26 de setembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105403 Nr: 3501-22.2017.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ines Roweder

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martinho Dall Oglio Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Suzye Maria Jose Conceição Martins do Nascimento - 

OAB:MT 13.746, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Karasiaki - OAB:MT 

16837

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113479 Nr: 520-83.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Alberto Pasa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.C.H. DE ARAUJO - ME, Luiz Carlos Honorato 

de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a ordem preferencial para fins de penhora conforme o rol 

do art. 835, CPC, defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros 

em nome da parte Executada, pelo Sistema Bacenjud, conforme postulado 

às fls. 36/37.
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 Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud, efetuando a restrição de transferência do bem imóvel, 

conforme requerido às fls. 37.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, se manifestar no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera, requerendo o que 

entender de direito.

 Após, conclusos para deliberação imediatamente.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71809 Nr: 4054-45.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Mendes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:MT 11.876-A, Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 72988 Nr: 1515-72.2013.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Rodrigo Vilhalba dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a 

consulta de endereço da Requerida junto aos Sistemas Informatizados.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação da parte 

Requerida, nos termos do disposto na decisão inicial.

Em sendo infrutífera a tentativa de localização do endereço e de citação 

pessoal, dê-se fiel cumprimento a decisão às fls. 49/50.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53905 Nr: 1403-40.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Biliano Frare Colossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson Momo Scariot

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54518 Nr: 1999-24.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivete Aparecida Rodrigues Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anédio Aparecido Tosta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51247 Nr: 2280-14.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recicla Residuos de Madeira Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Batista Rodrigues Construtora Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Machado - OAB:13.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B

 Vistos, etc.De proêmio, importa salientar que o Exequente recusa os bens 

oferecidos à penhora, por se tratarem de bens móveis de difícil 
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comercialização, não se desconhece o princípio de que a execução deve 

ser realizada da forma menos gravosa ao devedor, todavia, não pode 

suprimir ou obstaculizar o interesse do credor, considerando que o 

objetivo primordial da execução é a satisfação do seu direito.Em 

observância ao art. 835 do Código de Processo Civil à penhora, 

preferencialmente, deverá seguir a ordem estabelecida: “Art. 835. A 

penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da 

dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em 

mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - 

veículos de via terrestre;...”Desta forma, indefiro o pleito requerido pelo 

Executado às fls. 46/47 quanto à indicação dos bens oferecidos à 

penhora.Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome 

da parte Executada, pelo Sistema Bacenjud.Sendo frutífero o resultado da 

penhora, ainda que parcialmente, intime-se a parte Executada através de 

advogado ou pessoalmente caso ausente nos autos Advogado constituído 

para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 5 (cinco) 

dias.Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela 

parte Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos 

termos do art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.Determino, ainda, a 

pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo Sistema 

Renajud.Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.Postergo a análise do pedido de utilização do Sistema Infojud, 

após a realização das pesquisas supramencionadas

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52061 Nr: 3077-87.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pison Comercio Ltda Me, Daniela Silva 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Determino a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 72154 Nr: 656-56.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tonello Materiais de Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Valmor Kerber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 Desta forma, DEFIRO o pedido de penhora no rosto dos autos, nos termos 

do requerido no item “2” às fls. 108/110, com fundamento nos art. 860 do 

Código de Processo Civil, para fins de:DETERMINAR a expedição do 

mandado de penhora no rosto dos autos da Ação de Rescisão Contratual 

c.c. Perdas e Danos n. 0010408-81.2013.811.0044 com trâmite no Juizado 

Especial Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, até o valor de R$ 16.156,64 

(dezesseis mil, cento e cinquenta e seis reais, e sessenta e quatro 

centavos), eventualmente existentes em favor de José Valmor Kerber, de 

forma que eventual alvará de liberação ou pagamento não seja feito antes 

do abatimento do débito exequendo.Do Pedido de Penhora de Ativos 

Financeiros, via Sistema Bacenjud, e Pesquisa de Bens, por meio do 

Sistema Renajud.Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros 

em nome da parte Executada, pelo Sistema Bacenjud.Sendo frutífero o 

resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se a parte Executada 

através de advogado ou pessoalmente caso ausente nos autos Advogado 

constituído para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 5 (cinco) 

dias.Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela 

parte Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos 

termos do art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.Determino, ainda, a 

pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo Sistema 

Renajud.Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte 

Exequente, para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, 

quanto ao resultado da penhora realizada, ainda que 

infrutífera.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Com 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 78681 Nr: 1936-28.2014.811.0086

 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): Union Agro Ltda, Marlon Cristiano Buss, 

Lucinete Maria da Silva, Carla Cristiana Buss, Eloiza Cristina Castelan, Adir 

Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Hernandez Marques - 

OAB:48.104, Luiz Antônio Filippelli - OAB:MT 15.280-A, Manoel 

Archanjo Dama Filho - OAB:MT 4482, Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:MT 11546-A, Marcelo Luiz Keller - OAB:105411/MG, Renan 

Nadaf Gusmão - OAB:MT 16.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Sendo prejuízo da decisão de fls. 568/569, tendo em vista a ordem 

preferencial para fins de penhora conforme o rol do art. 835, CPC, DEFIRO 

o pleito de fls. 577/577v, pelo que determino a busca sobre a existência de 

ativos financeiros em nome da parte Executada, pelo Sistema Bacenjud.

 Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud, efetuando a restrição de transferência do bem imóvel, 

conforme requerido às fls. 577/577v.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, se manifestar no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera, bem como 

manifestar se ainda possui interesse na pretensão de fls. 562/563, 

devendo colacionar aos autos as respectivas matrículas atualizadas dos 

bens a serem eventualmente penhorados.

 Após, conclusos para deliberação imediatamente.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 44279 Nr: 3655-21.2009.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Oliveira Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco de Lage Landen Financial Services 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Hoffmann 

Zambenedetti - OAB:13461-A/MT, Fernando Henrique Mazo Fávero 

- OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Tiago Matheus Silva Bilhar - OAB:13412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Zanon - OAB:RS 

14.705, Vinícius Duarte Barnes - OAB:56.242/RS

 Vistos, etc.

De proêmio, corrija-se a autuação, mudando-se os registros cartorários e 

distribuição para Cumprimento de Sentença, fazendo constar Jorge Luis 

Zanon como parte Exequente e José Oliveira Gonçalves como parte 

Executada.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Postergo a análise do pedido de utilização do Sistema Infojud, após a 

realização das pesquisas supramencionadas.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 98485 Nr: 5425-05.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Combustíveis MR Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro de Carvalho Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nestor Finoto Ribeiro - OAB:MT 

21493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 37830 Nr: 805-28.2008.811.0086

 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 Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rofino Edmundo de Toledo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta pelo Banco Bradesco 

Financiamento S.A. em desfavor de Rofino Edmundo de Toledo.

À fl. 100 dos autos, a parte Exequente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 100, e por 

corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil para fins de:

REVOGAR a liminar anteriormente deferida à fl. 21.

Outrossim, defiro o pleito à fl. 100 dos autos, no tocante a retirada das 

restrições impostas à parte Executada, via Sistema Renajud.

Custas pela parte Exequente, incabíveis honorários advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76399 Nr: 32-70.2014.811.0086

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simão David Brock, Marilize Tombini Brock

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Norte do Estado de Mato Grosso - 

Coop. de Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530, Vitor Juliano Ramos - OAB:MT 15.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Alves Pereira - 

OAB:3277-A/MT, José Osvaldo Leite Pereira - OAB:3.418-A/MT, Luiz 

Fernando Bressan Aranda - OAB:MT 12089-A

 Vistos, etc.

Tendo em vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para, querendo, 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito.

Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

Decorridos 6 (seis) meses sem manifestação, arquivem-se os autos 

definitivamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 83717 Nr: 1233-63.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Francisco de Paula Neto (Chindo), 

Fabian Carlos Rodrigues Silva (Fabi), Luiz Mauro Romão da Silva, Aurimar 

Cardoso Marques, Rogério Paulo, Maurides Benedito de Almeida, Bley 

Ewelson Costa, Rafael Barros Meira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da Silva 

Inez de Almeida - OAB:MT 7.355-A, Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Fabio Moreira Pereira - OAB:9405-MT, 

Fabio Moreira Pereira - OAB:MT 9405, Jaiane Fernanda da Silva - 
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OAB:MT 18863/O, Karla Fainina Freitas Campos Ribeiro - 

OAB:16.495B-MT, Oderly Maria Ferreira Lacerda - OAB:MT 6133-B, 

Silvia Leticia Dias da Silva - OAB:8.034-MT

 .AFASTO os argumentos trazidos pelos requeridos às fls. 259/269v, 

278/291 e 232/324, quanto a falta de justa causa e a preliminar de prova 

ilícita. Entendo que a petição inicial apresenta início de prova material 

razoável para que seja recebida e instruída de durante o decorrer da 

demanda, podendo ser demonstrada a culpa ou ausência desta pelo 

Ministério Público e Réus.Neste momento, a petição inicial somente deve 

ser indeferida de forma excepcional por ausência de justa causa, quando 

o ato não caracterizar improbidade administrativa ou mesmo não haja o 

mínimo de lastro probatório, o que não é o caso.De outra monta, a 

existência de prova ilícita ou ausência de contraditório no inquérito civil é 

questão de mérito e deve ser analisada durante a instrução, sendo que em 

regra a inquérito policial ou o Inquérito Civil do Ministério Público é 

inquisitorial, não sendo obrigatório o contraditório e a ampla defesa nesta 

fase processual. As outras matérias levantadas pela defesa são mérito 

propriamente dito, não podendo ser analisadas neste momento, somente 

com a dilação probatória poderá ser verificada a ocorrência ou não dos 

atos de improbidade administrativa.Isto posto, nos ditames do art. 17 da Lei 

de Improbidade Administrativa, RECEBO a presente Ação Civil Pública de 

Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Henrique 

Francisco de Paula Neto, Fabian Carlos Rodrigues Silva, Luiz Mauro 

Romão da Silva, Maurides Benedito de Almeida, Rogério Paulo, Aurimar 

Cardoso Marques, Rafael Barros Meira e Bley Wwelson Costa, todos 

qualificados.Citem-se os Requeridos para, querendo, contestar a ação, no 

prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 17, § 9°, 

da Lei n. 8.429/92, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 

344 do Código de Processo Civil. Com o decurso do prazo da contestação, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, querendo, apresentar 

impugnação no prazo legal.DEFIRO O PEDIDO DE FLS. 389, A SECRETARIA 

PARA CUMPRIR COM URGÊNCIA

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 89511 Nr: 4714-34.2015.811.0086

 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: LGdAL, GMdAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdNM-M, JCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO OVELAR - OAB:MT 

6.270, Sem adv. - OAB:

 Fixo, ainda, como pontos controvertidos:1.A existência de 

responsabilidade da parte Requerida em relação ao evento danoso 

sustentado pela parte Requerente;2. A existência de nexo de causalidade 

entre a conduta da parte Requerida e o evento danoso sustentado pela 

parte Autora;3. A existência de nexo de causalidade entre a conduta da 

parte Requerida e o dano moral pretensamente suportado pela parte 

Requerente;4.O valor da indenização, caso configurada a 

responsabilidade do Requerido.De mais a mais, intimem-se as partes para, 

querendo, se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao 

saneamento realizado, sob pena de estabilização do saneamento, nos 

termos do art. 357, § 1°, do Código de Processo Civil.Intimem-se, ainda, as 

partes para que no prazo de 15 (quinze) dias especifiquem as provas que 

pretendem produzir, esclarecendo a necessidade e adequação, sob pena 

de indeferimento.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 95398 Nr: 3304-04.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OJAC, EOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roseni Aparecida Farinácio - 

OAB:4747/MT, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/07, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS para intimar a parte autora para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no przo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 34226 Nr: 537-08.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Norte Insumos Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Piacentini - 

OAB:MT 7170B

 Vistos, etc.

Por questão de economia e celeridade processual, defiro o pleito de fls. 

175.

Cumpra-se nos termos ali delineados, promovendo-se a reunião deste 

processo com a Execução Fiscal de Código n. 31998, remetendo-se 

posteriormente à parte Exequente para que esta se manifeste, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82650 Nr: 559-85.2015.811.0086

 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: Luciana da Silva Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Küster Andriata - 

OAB:MT 15.998A, Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 

14.044

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de proceder a intimação dos advogados da parte 

autora da designação da audiência na Comarca de Blumenau/SC no dia 

17/10/2018, às 15 horas, conforme ofício juntado aos autos à fl. 107.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 31999 Nr: 1597-50.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Norte Insumos Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 Vistos, etc.

Por questão de economia e celeridade processual, defiro o pleito de fls. 

436.

Cumpra-se nos termos ali delineados, promovendo-se a reunião deste 

processo com a Execução Fiscal de Código n. 31998, remetendo-se 

posteriormente à parte Exequente para que esta se manifeste, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 99857 Nr: 133-05.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO GIACOMELLI, Sadi Giacomelli, 

RENATO APARECIDO DI ANGELO, MARIA MÁRCIA COCOLO DI ANGELO, 

Elissandra Tombini Giacomelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival Jose Betinelli - OAB:PR 

74.635, Danilo Kutianski de Souza - OAB:PR 73.756, Élcio Luís 
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Weckrlim Fernandes - OAB:PR-17.964, Everton Diego Giessler - 

OAB:PR 74.627, Helbert Fernandes Fonseca - OAB:PR 74.074, 

Jarbas Castilhos da Silva - OAB:PR 64.833, Paulo Victor Krutsch 

Soletti - OAB:MT 20.345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se a decisão proferida nos autos em apenso.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 117023 Nr: 2344-77.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sadi Giacomelli, João Paulo Giacomelli, Renato 

Aparecido Di Angelo, MARIA MÁRCIA COCOLO DI ANGELO, Elissandra 

Tombini Giacomelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Luiz Di Angelo - 

OAB:23553/O, Leonardo Trevisan - OAB:77202/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, com a devida vênia a parte Embargante, impossível o 

deferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Como se sabe, tal benefício se estende apenas àqueles necessitados, 

sem condições para o pagamento das custas processuais sem o 

consequente prejuízo ao seu sustento ou de sua família.

Não é o que ocorre com a parte Embargante, uma vez que não demonstra 

ser pessoa de pequeno porte financeiro que necessita de justiça gratuita.

 Pelo fato de possuir bens, bem como por não ter se desincumbido do 

ônus de demonstrar contabilmente e de forma detalhada o motivo da 

alegada impossibilidade de pagar a taxa judiciária exigida, tenho que se 

faz evidente a capacidade do postulante em recolher as custas 

necessárias ao recebimento e processamento de sua pretensão.

 Isto posto, INDEFIRO, pois, o pedido de gratuidade da justiça.

Assim, intime-se a parte Requerente a fim de emendar a inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 321 do Código de Processo Civil de 2015), 

providenciando o recolhimento das custas iniciais no valor devido.

 O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da 

petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil.

Após, imediatamente conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 72154 Nr: 656-56.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tonello Materiais de Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Valmor Kerber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO da parte Executada, 

através de seus advogados, da restrição efetuada à fl. 124, conforme 

determinado na decisão de fls. 116/121, para apresentar impugnação no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76660 Nr: 285-58.2014.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Veríssimo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão 

Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte Exequente/Embargante, por seus advogados, 

para apresentar Contrarrazões aos Embargos Infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 32022 Nr: 3235-21.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Norte Insumos Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 Vistos, etc.

Por questão de economia e celeridade processual, defiro o pleito de fls. 

215.

Cumpra-se nos termos ali delineados, promovendo-se a reunião deste 

processo com a Execução Fiscal de Código n. 31998, remetendo-se 

posteriormente à parte Exequente para que esta se manifeste, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81558 Nr: 4363-95.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander (Brasil) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Rosane Uemura Ferreira Leite, Rodrigo 

Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - OAB:SP 

153.447, Raphael Neves Costa - OAB:SP 225.061, Ricardo Neves 

Costa - OAB:SP 120.394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de fls. 50/51v, uma vez que, 

presente o requisito de: “Se o oficial de justiça não encontrar o executado 

[...]”, forte no art. 830, “caput”, do Código de Processo Civil, para fins de: 

DETERMINAR a inserção de restrição judicial no bem móvel descrito às fls. 

50, em desfavor da parte Executada, via Sistema Renajud. De mais a mais, 

DEFIRO o pedido de fls. 54/54v, de modo que determino que seja 

procedida a tentativa de citação da parte executada primeiramente nos 

endereços situados em Nova Mutum/MT, indicados às fls. 54/54v. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45612 Nr: 1070-59.2010.811.0086

 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: EGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDÂ, MCDA, MMCdÂ, LDA, RADA, CdS, 

EdLDA, SDAM, EM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Rafael Buss - 

OAB:MT 7.023-B

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte Requerida para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54151 Nr: 1638-07.2012.811.0086

 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 490 de 804



 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, para indeferir a petição inicial. Eventuais custas finais pela parte 

Autora, sem honorários.Transitada em julgado, arquive-se, observando as 

cautelas de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 47373 Nr: 2797-53.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Vargas Leite - OAB:MT 

11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos, etc.

Dê-se fiel cumprimento a decisão proferida nos autos da Ação de 

Embargos à Execução n. 22568-12.2013.811.0086 – Código n. 97679, 

apenso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45976 Nr: 1394-49.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): representante legal da empresa Cultivar, João 

Roberto Ferraz Junior, Danielle Assis Capelin Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo para o Exequente João 

Roberto Ferraz Junior se manifestar nos autos ou apresentar 

contestação, razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para que 

requeira o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 97679 Nr: 22568-12.2013.811.0086

 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 dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal do I N S 

S - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Vargas Leite - 

OAB:MT 11.213-A

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Embargos à 

Execução proposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em 

desfavor de Maria dos Santos, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil para fins de:HOMOLOGAR o cálculo disposto às 

fls. 10/12;RECONHECER o excesso de execução nos autos da Ação de 

Cumprimento de Sentença n. 2797-53.2010.811.0086 – Código n. 

47373.DETERMINAR a expedição das competentes Requisições de 

Pequeno Valor - RPV e/ou Precatórios, ao Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região – TRF1, para pagamento do débito, em consonância com 

as disposições contidas no art. 535, § 3°, I e II, c.c. o art. 910, § 1°, ambos 

do Código de Processo Civil e do art. 100 da Constituição da República 

Federativa do Brasil.Defiro à Embargada Maria dos Santos os benefícios 

da gratuidade da justiça, em razão da condição de hipossuficiente 

reconhecida nos autos da ação principal e que se estende aos presentes 

embargos, nos termos do art. 98 do Manual de Processo Civil.Condeno a 

parte Embargada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais 

em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do art. 

85 do Código de Processo Civil, ficando, porém, suspensa a condenação 

a teor do art. 98, § 3°, do Manual de Processo Civil.Translade-se cópia da 

presente sentença aos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 

2797-53.2010.811.0086 – Código n. 47373.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 o necessário. Às providências. Com 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 74752 Nr: 3282-48.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Rocha Brugnolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fátima Galleti, Gentil Luiz Galleti, 

Anderson Gentil Galleti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca do retorno da carta precatória de fls. 67/70, bem como 

da certidão de fl. 71, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86466 Nr: 2805-54.2015.811.0086

 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: Neire Siqueira Campos Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Beneficente São Camilo, Município 

de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Sem adv. - OAB:

 Decido.Pois bem.Em relação a prova pericial, ressalto que esta será paga 

integralmente pela Requerida Sociedade Beneficente São Camilo Ltda, 

porquanto peticionária da realização da referida prova, bem como por 

ponderar pela determinação de inversão do ônus da prova às fls. 

247/248.Com efeito, NOMEIO o Dr. Antônio José Buchmann, CRM-MT 

7 6 8 9 1 4 0 1 - M T ,  t e l e f o n e  n .  ( 6 5 )  9 9 9 9 9 - 6 1 6 1 ,  e - m a i l 

antoniobuchamann@gmail.com, podendo ser localizado na Avenida das 

Arapongas, 864N, Bairro Jardim das Orquídeas, Nova Mutum/MT, para que 

desde já agende data para a realização da perícia médica com à parte 

Autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45976 Nr: 1394-49.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): representante legal da empresa Cultivar, João 

Roberto Ferraz Junior, Danielle Assis Capelin Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspõndencias devolvidas juntadas ás fls. 

137/138, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 491 de 804



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49647 Nr: 727-29.2011.811.0086

 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: Ideal Nutrição Animal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciley Lopes Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edesio José Segala - 

OAB:11357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Cobrança 

proposta por Ideal Nutrição Animal Ltda em desfavor de Marciley Lopes 

Rocha, 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 o Requerido Marciley Lopes Rocha ao pagamento das 

obrigações representadas pelo 1. Cheque n. 000005, Conta n. 14088-0, 

Cooperativa 0810, da Cooperativa de Crédito Rural Nova Mutum/MT, no 

valor de R$ 1.100,00 (fl. 19); 2. Nota Fiscal n. 000.001.303, no valor de R$ 

2.771,00 (21); 3. Nota Fiscal n. 000.001.744, no valor de R$ 3.273,20 (26); 

4. Nota Fiscal n. 000.002.284, no valor de R$ 3.273,20 (31).No tocante as 

notas fiscais, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária pelo INPC, ambos devidos a partir do vencimento de 

cada obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil.E atinente ao 

cheque, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devido da 

primeira apresentação à instituição financeira sacada, e correção 

monetária pelo INPC, a partir da data da emissão estampada na cártula.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105009 Nr: 3295-08.2017.811.0086

 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: Adailton Bispo de Santana, Eva Margarida de Santana, 

Severiano Bispo de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381, Rocilda Maria M. Costa - 

OAB:18.197/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Alvará 

Judicial proposta por Eva Margarida de Santana e Severiano Bispo de 

Santana, em razão do falecimento do Senhor Adailton Bispo de Santana, 

com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para fins 

de:DETERMINAR a expedição de alvará judicial para que a parte Autora 

levante a integralidade dos valores existentes nas contas vinculadas do 

FGTS atreladas ao PIS, e abono salarial referente ao ano-base 2016, em 

nome de Adailton Bispo de Santana (fls. 61/68).Sem custas e honorários. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas necessárias. De 

mais a mais, alterem-se a capa dos autos e o Sistema Apolo em 

observância à decisão à fl. 51, quando, então, devem constar como 

Requerentes Eva Maria de Santana e Severiano Bispo de Santana, 

excluindo-se do polo ativo o Senhor Adailton Bispo de Santana, o qual é 

falecido.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73684 Nr: 2202-49.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roseli Neumann

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.217 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte autora, para que fique 

ciente da correspondência devolvida às fls. 74, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, 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.: 39565 Nr: 2578-11.2008.811.0086

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Boleslau Dziachan, Sergio Massamitsu Arimori, 

Sergio Vitor Alves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sem adv. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Joventino Coelho - 

OAB:MT 5950-A

 “Vistos, etc. Defiro a juntada dos documentos solicitados. Recolham-se 

as missivas, com urgência. Redesigno a audiência para o dia 30 de 

outubro de 2018, às 14h:00min. Cumpra-se. Sai a parte advertida a trazer 

o atestado da testemunha Ademir Favaro em 05 dias, bem como se 

compromete a traze-lo independente de intimação”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86930 Nr: 3036-81.2015.811.0086

 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: DEUSANE MACHADO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, para que apresente contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 

1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86518 Nr: 2832-37.2015.811.0086

 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: Alaide Raimunda de Jesus Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO da parte Requerida, 

através de seus advogados, para manifestar acerca da proposta de 

honorários de fls. 58/60, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81422 Nr: 4291-11.2014.811.0086

 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: Maria Carmem Coradini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/O

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 492 de 804



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO da parte Autora, através 

de sua advogada cadastrada, nesta data, do retorno dos autos, para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 90202 Nr: 75-36.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hugo Garcia Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Câmara Municipal de Santa Rita do Trivelato - M 

T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Henrique Ferreira Pinho 

- OAB:MT 19.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico Administrativo proposta por 

Hugo Garcia Sobrinho em desfavor da Câmara de Vereadores de Santa 

Rita do Trivelato/MT, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para fins de:DECLARAR a nulidade do ato de julgamento 

das contas públicas do Executivo Municipal, exercício financeiro de 2014, 

realizado pela Câmara de Vereadores de Santa Rita do Trivelato/MT, na 

data de 13.10.2015, através da Ata n. 005/2015;DECLARAR a nulidade do 

Decreto Legislativo n. 006/2015, de 13 de outubro de 2015, da lavra da 

Câmara Municipal de Santa Rita do Trivelato/MT;IMPROCEDER o pedido 

para declaração de aprovação das contas públicas do Executivo 

Municipal, exercício financeiro de 2014.Condeno, ainda, a Requerida 

Câmara de Vereadores de Santa Rita do Trivelato ao pagamento de 

honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor 

da causa atualizado, a teor do art. 85, § 4°, III, do Código Processo 

Civil.Sem custas, nos termos do art. 3°, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001.Com reexame necessário, diante da falta de liquidez do 

comando judicial, forte no art. 496 do Código de Processo Civil.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 Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80790 Nr: 3882-35.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KBM, CGM, GRM, RdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sem adv. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDER LUIS CATARIN - 

OAB:31077

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Kawany 

Brenda Moreira, Camila Gabriela Moreira e Gabriel Rui Moreira em desfavor 

de Rui Batista Moreira.

Às fls. 69 e 70 dos autos, fora tentada a intimação da parte Exequente 

para impulsionamento da demanda, não sendo esta localizada.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Registre-se que a atualização do endereço é de competência da parte 

interessada na demanda.

Conforme verificado às fls. 69 e 70, tentada a intimação da parte 

Exequente para impulsionar o feito, esta não fora localizada.

Não se pode admitir a eternização do processo, nem há que se falar em 

arquivo provisório permanente.

Diante do exposto, nos termos do art. 485, III, e § 1°, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação sem resolução do mérito.

Condeno a parte Exequente ao pagamento das custas e honorários 

sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos 

termos do art. 85, § 6°, do Código de Processo Civil, ficando, porém, 

suspensa a condenação a teor do art. 98, § 3°, do Manual de Processo 

Civil.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo, independente de nova intimação.

P. I. C.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 74129 Nr: 2650-22.2013.811.0086

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Rocha Brugnolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fátima Galleti, Gentil Luiz Galleti, 

Anderson Gentil Galleti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Cicero Augusto Milan - OAB:MT 16.703-O, Sandro Lanzarini 

- OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca do retorno da carta precatória de fls. 115/122, bem 

como da certidão de fl. 123, requerendo o que entender de direito no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82110 Nr: 185-69.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dieter Matschinske

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça juntada às 

fls. 106, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 94221 Nr: 2563-61.2016.811.0086

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Manoel de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaber Felipe de Quadros Silva, Rogerio Mendes 

Guerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oduvaldo Lopes Ferreira - 

OAB:MT 14.196 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Rescisão 

Contratual c.c. Despejo e Cobrança proposta por Geraldo Manoel de Lima 

em desfavor de Jaber Felipe de Quadros Silva, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:DECLARAR a 

rescisão do “Instrumento Particular de Locação de Imóvel e Arrendamento 

de Equipamentos” (fls. 20/25), entabulado entre as partes;CONDENAR o 

Requerido Jaber Felipe de Quadros Silva ao pagamento dos aluguéis em 

atraso, e demais encargos contratuais, conforme salientado nesta 

sentença, com juros de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária 

pelo INPC, ambos devidos do vencimento de cada prestação, conforme 

corrobora o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:“RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. MONITÓRIA. JUROS DE 

MORA. DÍVIDA LÍQUIDA E COM PRAZO CERTO. MORA EX RE. TERMO 

INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO.” (STJ - REsp: 1737509 MG 2018/0096834-0, Relator: 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 17/05/2018). 

(Sem grifos no original).CONFIRMAR a decisão liminar proferida às fls. 
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38/40.De mais a mais, HOMOLOGO a desistência requerida às fls. 49/50 

em relação ao Requerido Rogério Mendes Guerra, e por corolário, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil, em seu favor.Defiro, ainda, o 

requerido pelo Autor no pleito às fls. 49/50, notadamente, o levantamento 

da caução disposta nos autos, mediante expedição de alvará judicial, 

devendo a Secretaria Judicial guardar observância aos dados bancários 

ali mencionados.Condeno, ainda, o Requerido Jaber Felipe de Quadros 

Silva 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113622 Nr: 579-71.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionas Tapparello de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Econômica Federal, Manoela Maria de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto A. De Lamônica 

Freire - OAB:6.000, Rosemeire Barros Monteiro De Lamônica 

Freire - OAB:4.497, Sandro Martinho Tiegs - OAB:8423/MT

 “Vistos, etc. Defiro a juntada do substabelecimento. Homologo a 

desistência das testemunhas Mayara Cristina da Silva de Sousa e Marcos 

Maurilio de Campos Filho. Ante o cumprimento da presente missiva, 

devolva-se à Comarca de origem com nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 87876 Nr: 3649-04.2015.811.0086

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altayr Junior da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administradora de Consórcio Saga Ltda, BR 

Consórcios Administradora de Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson do Carmo Assis - 

OAB:4680, Sem adv. - OAB:, Thaysa Lalli Ribeirete - OAB:PR 61.459

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento c.c. Obrigação de Fazer 

proposta por Altayr Junior da Silva em desfavor de BR Consórcios 

Administradora de Consórcios Ltda.

Com o regular trâmite da demanda, à fl. 166, as partes apresentaram 

acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 166 para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil.

Indefiro, entretanto, o requerido no item “6” do acordo à fl. 166v°, 

mormente pela falta de valores depositados nos autos, conforme decisão 

à fl. 61.

Custas e honorários conforme constou no acordo.

Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

P. I. C.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 91530 Nr: 893-85.2016.811.0086

 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 Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELTON MALONY SOUZA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Busca e 

Apreensão proposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. em 

desfavor de Welton Malony Souza do Nascimento, 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. 20/21.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.: 109111 Nr: 5524-38.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amazon Temper Industria de Vidros Temperados 

LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilnei Cogo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdinéia Miquelin Bertan - 

OAB:OAB/MT7.249, Valterlei Cristiano Miquelin - OAB:MT 14.307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1209 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora por seu advogado, para se 

manifestar acerca da certidão de decurso de prazo para a requerida 

responder a ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110198 Nr: 6054-42.2017.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Puziski, Graciosa Levandoski Puziski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Fineto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Vanessa Puziski 

Rossarola - OAB:MT 16.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Recebo a inicial e os documentos que acompanham, bem como a emenda 

formulada nos autos.

 Considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a 

consulta de endereço da parte ré junto aos Sistemas Informatizados.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 

apresentado endereço da parte, empreenda a Secretaria Judicial o 

necessário para citação pessoal da parte ré, para contestar a ação no 

prazo legal.

 Caso não seja encontrado o endereço para fins de citação pessoal, 

encontrando-se em local incerto e não sabido, determino seja a parte 

demandada citada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 256, I, c.c. o art. 257, ambos do Código de Processo Civil, para, 

querendo, contestar a ação no prazo legal.

 Desde já nomeio a Defensoria Pública, como curadora especial à parte 

revel caso citada por edital, determinando que, escoado o prazo da 

citação editalícia, seja o curador intimado para apresentar manifestação, 

no prazo legal.

Ademais, assim que aportando aos autos a manifestação, intime-se a 

parte Requerente, para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 
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(quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 44747 Nr: 163-84.2010.811.0086

 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): Andressa Oliveira de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:12406-A/MT, Márcia Maria da Silva - OAB:MT 8922-A, Ricardo 

Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a 

consulta de endereço da parte Requerida Orlando Antunes da Silva junto 

aos Sistemas Informatizados.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação da parte 

Requerida, nos termos do disposto na decisão inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86569 Nr: 2858-35.2015.811.0086

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBALDO FERNANDES DE OLIVEIRA E CIA 

LTDA ME, Sebaldo Fernandes de Oliveira, JOSE APARECIDO CASTANHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a 

consulta de endereço da parte Requerida junto aos Sistemas 

Informatizados.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação da parte 

Executada, nos termos do disposto na decisão inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 46418 Nr: 1837-97.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mutum Agropecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Carlos Mazer Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Postergo a análise do pedido de utilização do Sistema Infojud, após a 

realização das pesquisas supramencionadas.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 106517 Nr: 4148-17.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Carlos Garbin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Postergo a análise do pedido de utilização do Sistema Infojud, após a 

realização das pesquisas supramencionadas.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 101272 Nr: 969-75.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacyr Piva Battaglini, RAFAEL PIVA 

BATTAGLINI, RENATO ALVES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 
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garantido.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 42642 Nr: 2030-49.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Jorge da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Vargas Leite - 

OAB:MT 11.213-A

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002305-63.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES (ADVOGADO(A))

CLEBER LUIS MOURA E SILVA 33332320149 (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GDMV EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Intime-se a parte Autora a fim de emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 321 do Código de Processo Civil de 2015), 

para fins de regularizar o conjunto probatório da sua situação de pobreza. 

Cabe à parte postulante demonstrar, contabilmente e de forma detalhada o 

motivo da alegada impossibilidade de pagar a taxa judiciária exigida, 

acostando documento hábil a comprovação de tal alegação, sob pena de 

indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, nos moldes do art. 99, § 

2°, do Código de Processo Civil. Com o transcurso do prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos imediatamente conclusos. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 03 de 

outubro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97558 Nr: 4809-30.2016.811.0086

 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: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSÉ RIBEIRO - 

OAB:150060, Pasquali Parise e Gasparini Junior - OAB:SP 4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 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): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 117864 Nr: 2699-87.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HFdS, LFdS, FMdA, MMGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Cardoso da Silva - 

OAB:5946/RO, LIDIO LUIS CHAVES BARBOSA - OAB:513-A, Marcio 

Augusto Chaves Barbosa - OAB:3659

 “Vistos. Primeiramente, a requerida Luana Fernandes da Silva constituiu 

neste ato como suas advogadas as Dras. Julia Dalla Rosa Bittencourt e 

Weslayne Natally da Silva. Proceda-se à juntada do instrumento de 

procuração ad judicia nestes autos e no processo em apenso. No mais, 

ante a ausência justificada da Defensoria Pública, nomeio a Dra. Ana 

Carolina Favreto, exclusivamente para o ato, para a defesa dos 

requeridos Felix Mauro de Almeida e Marcos Miller Gonçalves Soares. Por 

fim, acolho o pedido ministerial e determino a guarda temporária da menor 

S.H.F. de A. com o genitor Felix Mauro de Almeida, ressalvado o direito de 

visitas da genitora de forma livre. Com relação à menor S.L. da S.S., 

determino o desabrigamento e consequente reintegração familiar com o 

genitor Marcos Miller Gonçalves Soares, ressalvado o direito de visitas da 

genitor durante metade do período de férias escolares. Determino a 

realização de estudo psicossocial pelo CREAS com a família dos genitores 

das menores, com envio de relatório mensal. Com a vinda dos relatórios, 

nova vista dos autos ao Ministério Público. Por derradeiro, determino o 

desmembramento do processo em relação à menor S.L. da S.S., tendo em 

vista que o processo será declinado ao Juízo da Comarca de 

Colorado/RO, uma vez que o genitor reside na Rua Canadá, nº 1439, 

bairro Jardim Primavera, Cerejeiras/RO. A genitora se compromete e 

entregar ao genitor os prontuários médicos e o cartão de vacina da menor 

S.H. de A..Saem os presentes intimados. Cumpra-se. às providências”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53618 Nr: 1120-17.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Luiz Kayser - EPP, Astor Kayser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Castellar de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Carta Precatória devolvida sem cumprimento, juntada 

às fls. 91/101, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) 

dias, observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: 

a)de nova Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento 

das custas de preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar 

o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 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 
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valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85955 Nr: 2520-61.2015.811.0086

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudinei Fernando Freo - ME, Adir Freo, 

Lucinete Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Carta Precatória devolvida sem cumprimento, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição de nova 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição, bem como atender as intimações da Comarca 

deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80799 Nr: 3891-94.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELOR SCUSSEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aarão Lincoln Sicuto - OAB:MT 

5091-B, Alexandre Augusto Forcinitti Valera - OAB:PR 59.572-A, 

Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT 12.208-A, THIAGO GUARDABASSI 

GUERRERO - OAB:320490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12.208-A

 Nos termos da legislação viente e do artigo 1.209 da CNGC, impulsiono 

este autos para intimar a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco)dias, 

informe os dados bancários e CPF/CNPJ, para fins de expediçao de Alvará 

dos valores bloqueados nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94767 Nr: 2910-94.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bom Jesus Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jnorte Construtora LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erlan de Oliveira Costa - 

OAB:MT/19176-0, Wellynson Braga Mendes - OAB:21.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Locatelli - OAB:MT 

17.381-O, Mauro da Silva Andrieski - OAB:10925-B/MT, SILAS DO 

NASCIMENTO FILHO - OAB:4398/B

 Ante todo o exposto, HOMOLOGO, por sentença, a prova pericial 

produzida nestes autos. Permaneçam os autos por 01 (um) mês em 

cartório para extração de cópias e certidões pelos interessados e, 

encerrado o prazo, proceda a entrega dos autos ao promovente da 

medida (artigo 383, do Novo Código de Processo Civil). Nos termos do 

artigo 381, § 3º, do Novo Código de Processo Civil, a produção antecipada 

de provas não previne a competência do juízo para a ação que venha a 

ser proposta. Custas processuais pelo requerente. Sem honorários 

sucumbenciais por se tratar de procedimento em que não há 

contenciosidade. Proceda ao levantamento dos valores depositados a 

titulo de honorários sucumbenciais em favor do perito, na conta informada 

à fl. 198. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 118742 Nr: 3118-10.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTdNM-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGdS, AFRdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855

 “Vistos. Acolho a manifestação ministerial. Assim, determino a 

reintegração familiar da menor F.G. da S. com os genitores Fabiana Gomes 

de Sousa e Antônio Filho Rodrigues da Silva Sousa, desde que a menor 

continue a frequentar a instituição APAE de Nova Mutum/MT, a fim de 

preservar o desenvolvimento mental e motor, garantindo o melhor 

interesse da criança. A menor terá sua integridade física fiscalizada pela 

APAE diariamente, ao adentrar a instituição. Os representantes da APAE 

neste ato prestam compromisso de assim proceder. Do mesmo modo, a 

menor terá sua integridade física fiscalizada pela família, todos os dias, ao 

retornar para casa no período da tarde. Os genitores, neste ato, também 

se comprometem a assim proceder, bem como a não receber pessoas 

estranhas na residência, estando sempre um deles na companhia da 

menor incapaz quando a mesma estiver em casa, não a deixando sozinha 

ou sob os cuidados de terceiros. Oficie-se ao CREAS para que proceda 

ao acompanhamento do caso, por no mínimo 06 (seis) meses, com o envio 

de relatório mensal. Com a vinda dos relatórios, concedo nova vista ao 

Ministério Público. A menor voltará a frequentar a instituição APAE de 

Nova Mutum/MT a partir de 08/10/2018. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se. às providências”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94767 Nr: 2910-94.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bom Jesus Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jnorte Construtora LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erlan de Oliveira Costa - 

OAB:MT/19176-0, Wellynson Braga Mendes - OAB:21.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Locatelli - OAB:MT 

17.381-O, Mauro da Silva Andrieski - OAB:10925-B/MT, SILAS DO 

NASCIMENTO FILHO - OAB:4398/B

 Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecido por JNORTE 

CONSTRUTORA LTDA, alegando, em síntese, erro material na decisão 

lançada no dia 20/09/2018.

Vieram 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.

Compulsando detidamente o feito, verifico que razão assiste o embargante 

quanto ao erro material na decisão ora embargada, visto que a decisão 

constante dos autos diverge da decisão lançada junto ao Sistema Apolo.

 Assim, determino a respectiva correção no lançamento junto ao sistema.

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO, para reconhecer o erro material na decisão 

lançada no sistema, somente para determinar a correção no lançamento, 

constando a sentença carreada aos autos.

 Intimem-se.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90399 Nr: 198-34.2016.811.0086

 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: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERVELI DOS REIS FIGUEREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Considerando que a petição de fls. 61 não se fez acompanhar da 

respectiva guia de depósito da diligência, impulsiono o processo com a 

finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do seu procurador, para 

que providencie o recolhimento respectivo, no prazo de 05 (cinco) dias 

sob pena de extinção e arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75415 Nr: 3971-92.2013.811.0086

 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): EDIVAL BATISTA DA CRUZ

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvidas de fls. 95, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54414 Nr: 1897-02.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anna Christina Clinica de Ginecologia e 

Obstetricia, Anna Christina Bezerra Leite

 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: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 116/117, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95320 Nr: 8207-94.2014.811.0040

 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: Garcia Rocha e Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agm Agroindustrial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Stieven Pinho Bedin - 

OAB:OAB/MT 9.344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99540 Nr: 6010-57.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araguaia Comercio de Confecções Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 90, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 32178 Nr: 1755-08.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrícola Sperafico Sementes e Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdirço de Souza, Valdevino Pereira de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 261, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96338 Nr: 3965-80.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Brasil Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DA SILVA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB: 

SP 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 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.
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010523-29.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA DOS VINHEDOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

EDUARDO FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL ARI BAUMANN - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: AGROPECUARIA DOS 

VINHEDOS LTDA - EPP Dados do Processo: Processo: 

8010523-29.2016.8.11.0086 Valor causa: $10,500.00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 21/01/2019 Hora: 13:30 REQUERENTE: 

AGROPECUARIA DOS VINHEDOS LTDA - EPP Advogado do(a) 

REQUERENTE: EDUARDO FARIA - MT0004318A-B REQUERIDO: SAMUEL 

ARI BAUMANN - ME Nome: SAMUEL ARI BAUMANN - ME Endereço: 

Avenida PERIMETRAL DAS SAMAMBAIAS, 1.940, PARQUE DAS AGUIAS, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): REQUERENTE: 

AGROPECUARIA DOS VINHEDOS LTDA - EPP Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que compareça à 

Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, 

nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) 

e portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 3 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000439-54.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SCHARF (REQUERENTE)

EDSON LUIZ DI ANGELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO Dados do Processo:  Processo : 

1000439-54.2017.8.11.0086 Valor causa: $37,480.00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: 

REQUERENTE: ALEX SCHARF Advogado do(a) REQUERENTE: EDSON LUIZ 

DI ANGELO - MT23553/O REQUERIDO: AYMORE Nome: AYMORE 

Endereço: BANCO SANTANDER, RUA AMADOR BUENO 474, SANTO 

AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04752-901 Advogado do(a) 

REQUERIDO: HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - SP0221386A Nos termos 

da legislação vigente, serve a presente, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossas 

Senhorias, acerca do retorno dos autos da Turma Recursal, para que 

requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão. Nova Mutum - MT, 3 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-12.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (REQUERENTE)

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIM BARBOSA DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: GILBERTO PADILHA - EPP Dados 

do Processo: Processo: 1000252-12.2018.8.11.0086 Valor causa: 

$6,208.87 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

21/01/2019 Hora: 14:30 REQUERENTE: GILBERTO PADILHA - EPP 

Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA LUIZA GONCALES SANTOS - 

MT21741/O REQUERIDO: ADAIM BARBOSA DOS SANTOS - ME Nome: 

ADAIM BARBOSA DOS SANTOS - ME Endereço: Perimetral das 

samambaias, 384W, centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

Senhor(a): REQUERENTE: GILBERTO PADILHA - EPP Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que 

compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede 

do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de 

Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

Observações: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 3 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010523-29.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA DOS VINHEDOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

EDUARDO FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL ARI BAUMANN - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

Vistos etc. Defiro o solicitado pela requerente. Determino que o Gestor 

Oficie diretamente o Cartório do 2º Ofício de Nova Mutum/MT para que 

proceda com a sustação do protesto de Duplicata Mercantil por Indicação 

n. 006, vencida em 14.04.2016, no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e 

quinhentos reais), emitida pelo réu e apresentada pelo C.C.L.A.A. OURO 

VERDE MATO GROSSO, em nome da parte requerente. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 119863 Nr: 3574-57.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raphael de Freitas Arantes - 

OAB:MT 11.039

 Vistos.

Considerando o pedido formulado pela Defesa, em que requer a 

redesignação da audiência em razão da impossibilidade de 

comparecimento do requerido decorrente de problemas de saúde 

(atestado médico acostado), redesigno o ato para o dia 10 de outubro de 

2018, às 17h00min.
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Saem os presentes intimados.

Intime-se o requerido na pessoa de seu advogado, via DJE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 122010 Nr: 4590-46.2018.811.0086

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Santos Borges, Arnaldo Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Triches de Oliveira - 

OAB:23.578/O

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para vistas dos autos, caso queira e 

pelo prazo legal (5 dias). É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

Comarca de Nova Xavantina

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº. 3/2018 - FAZ SABER aos que do presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, torna público à relação dos candidatos aprovados 

no PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE CONCILIADOR 

para atuar no Fórum da Comarca de Nova Xavantina/MT, de acordo com a 

classificação abaixo:

* O Edital n° 3/2018 completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Comunicado

GABARITO DEFINITIVO - PROVA PARA CONCILIADOR

* O Gabarito Definitivo completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000626-56.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO (ADVOGADO(A))

MARIA ALVES PEREIRA GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON FREITAS DE AVILA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000626-56.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): MARIA ALVES PEREIRA GOMES RÉU: CLEITON FREITAS DE 

AVILA Vistos. A parte autora alega ser hipossuficiente e, portanto, fazer 

jus à benesse da gratuidade judiciária, não juntando qualquer documento 

comprobatório da hipossuficiência alegada. Nesta senda, o art. 5º, LXXIV, 

da Constituição Federal, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Já o 

art. 99 § 2º do NCPC autoriza ao juiz determinar à parte a comprovação do 

preenchimento dos referidos pressupostos, antes de apreciar o pedido de 

gratuidade, mormente porque, conquanto a hipossuficiência alegada pela 

pessoa natural seja presumida, à exegese do art. 99, §3º do CPC, referida 

presunção é “juris tantum”, e, assim, desde que necessário, exige a prova 

do alegado. Dessa maneira, antes de apreciar o pedido de justiça gratuita, 

e sem prejuízo de outras determinações que entenda necessárias para a 

aferição da real situação econômica da parte autora, determino que seja 

ela intimada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente cópia de 

sua última declaração de imposto de renda, extratos dos 3 (três) últimos 

meses de suas contas bancárias ou quaisquer outros documentos de que 

dispuser para comprovar a hipossuficiência sustentada, sob pena de 

indeferimento da benesse vindicada. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos. Cumpra-se. NX, 1 de outubro de 2018. LUCIENE 

KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000572-90.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. M. (ADVOGADO(A))

F. D. D. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. D. M. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000572-90.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): FRANCISCO DIAS DE ALMEIDA RÉU: ROSANGELA DUARTE 

DE MORAIS Vistos. Cuida-se de ação declaratória negativa de paternidade 

c/c investigação de paternidade c/c pedido de modificação no registro civil 

de nascimento que FRANCISCO DIAS DE ALMEIDA promove em desfavor 

de DANIEL DUARTE DIAS, representado por sua genitora ROSANGELA 

DUARTE DE MORAIS, todos qualificados na exordial. À fl. 22 a parte 

autora foi intimada para se manifestar acerca da eventual incompetência 

do juízo, vez que o menor reside na Comarca de Aragarças-GO. Em fl. 25 

o requerente informou ser este juízo competente ou, caso contrário, pela 

declinação da competência para a Comarca de Aragarças-GO. Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. A declaração 

de incompetência é medida que se impõe, haja vista que, de simples 

análise da exordial, verifica-se que o menor reside em Aragarças-GO, 

sendo este, portanto, o juízo competente, à exegese do art. 147, I do ECA 

c/c art. 50 do CPC. Ainda: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. GUARDA DE 

MENOR. ART. 147 , I , DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE . 

COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DE QUEM EXERCE A GUARDA. 

INTERESSE DA MENOR A PRESERVAR. PRECEDENTES DO STJ. 1. Conflito 

de competência envolvendo o Juízos de Direito da 1ª Vara da Infância e 

Juventude de São Luís/MA, da 7ª Vara de Família de São Luís/MA e da 4ª 

Vara de Família de Curitiba/PA. 2. Acordo homologado por sentença 

proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara de Família de São Luís/MA, 

atribuindo a guarda da filha menor à mãe, residente na cidade de 

Curitiba/PR. 3. Nos termos do disposto no art. 147 , I , do Estatuto da 

Criança e do Adolescente , a competência para apreciar as ações que 

envolvam interesse de menor é do foro do domicílio dos pais ou 

responsáveis. Ostentando ambos o pátrio poder, as ações deverão ser 

propostas no foro do domicílio daquele que detém a respectiva guarda. 4. 

Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 4ª Vara 

de Família de Curitiba/PR. (STJ – CC: 93279 MA 2008/0014735-6, Relator: 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/09/2008, 

S2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/03/2009) Desta feita, 

declino a competência para o processo e julgamento do presente feito 

para o Juízo da Comarca de Aragarças-GO. Intime-se. Cumpra-se. NX, 2 

de outubro de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000235-04.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES (ADVOGADO(A))

CLAUZIOMAR ALVES BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

JOSÉ LEMES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000235-04.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: CLAUZIOMAR ALVES BORGES REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, JOSÉ LEMES DE SOUZA Vistos. Cuida-se de obrigação 

de fazer decorrente da não transferência de veículo, com pedido de tutela 

de urgência, que CLAUZIOMAR ALVES BORGES promove em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e JOSÉ LEMES DE SOUZA. Para tanto, alega 

o autor que foi proprietário de uma motocicleta HONDA/NXR125 BROS ES, 

cor vermelha, placa KAL-9868, ano 2004/2004, chassi 

9C2JD20204R04551, Renavam 835292894, cujo veículo fora vendido ao 

segundo requerido, mediante contrato de compra e venda verbal, o qual, 

até a presente data, não realizou a transferência do bem. Assim, 

entendendo preenchidos os requisitos autorizadores, requer em sede de 

tutela de urgência: a) exclusão das multas existentes sobre o bem 

retrocitado, no importe de R$ 1.173,88 (um mil cento e setenta e três reais 
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e oitenta e oito centavos), bem como os 07 (sete) pontos na sua CNH, 

tendo em vista que as infrações foram oriundas de “dirigir veículo sem 

possuir CNH e conduzir veículo sem placas”, mormente por não ser o 

autor o condutor do veículo; b) que seu nome seja retirado do prontuário 

do veículo, a fim de que o valor referente à estadia de pátio da motocicleta, 

na cidade de Porto Alegre do Norte-MT, não seja a si atribuído; c) que o 

requerido seja compelido a não lançar os débitos de IPVA a partir do ano 

de 2018 em nome do autor; d) lançar no cadastro do referido veículo 

restrição de busca e apreensão, com o fito de encontrar o atual 

proprietário. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento. 

Decido. 1. Da gratuidade da justiça. Presentes os requisitos legais, defiro a 

gratuidade da justiça. A gratuidade da justiça compreenderá o contido nos 

incisos do §1º do art. 98 do CPC. A concessão da gratuidade não afasta, 

(i) a responsabilidade da parte autora/beneficiário(a) pelas despesas 

processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua 

sucumbência (CPC, §§2º e 3º, art. 98); (ii) o dever da parte 

autora/beneficiário(a) pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam 

impostas. 2. Do pedido antecipatório. No que dispõe o art. 300, do 

CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, havendo probabilidade do direito, 

aliado ao perigo de dano, têm-se os requisitos suficientes para a 

concessão da tutela antecipada. No caso dos autos, os pedidos de 

exclusão das multas existentes sobre o bem retrocitado, bem como dos 07 

(sete) pontos na CNH do autor, e, ainda, de que seu nome seja retirado do 

prontuário do veículo, a fim de que o valor referente à estadia de pátio da 

motocicleta na cidade de Porto Alegre do Norte-MT não seja a si atribuído, 

não comportam guarida nessa estreita análise superficial do feito, 

mormente por comportarem relação com o mérito (comprovação da venda 

pelo autor e sua respectiva data), devendo, pois, com este ser analisado. 

Lado outro, os pedidos de que o requerido se abstenha de lançar os 

débitos de IPVA a partir do ano de 2018 em nome do autor e de inclusão 

de restrição de busca e apreensão do bem também não merecem guarida. 

Primeiramente porque os elementos apresentados pela parte autora não 

comprovam a necessidade da medida, uma vez que o pedido de restrição 

de busca e apreensão é medida extremada que demanda dilação 

probatória, com efetivo contraditório, não sendo possível em sede de 

antecipação de tutela “inaudita altera parte”. Em segundo lugar, conforme 

art. 34 do CTB é obrigação do antigo proprietário do veículo a 

comunicação da venda do bem: Art. 134. No caso de transferência de 

propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo 

de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada 

do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e 

datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas 

penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. 

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que 

trata o caput poderá ser substituído por documento eletrônico, na forma 

regulamentada pelo Contran. “In casu”, não há qualquer comprovação de 

que o requerente cumpriu o exigido pelo artigo retrocitado, o que permite 

concluir a continuação de sua responsabilidade solidária, impedindo, nesta 

fase processual, o acolhimento do pleito de abstenção estatal de 

prosseguir com a cobrança do tributo (IPVA). De mais a mais, sequer há 

comprovação da venda do bem, mormente porque o autor informa que 

fora realizado contrato verbal, o qual demanda instrução processual 

(prova testemunhal) para sua efetiva comprovação. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA. VENDA DE VEÍCULO. NÃO TRANSFERÊNCIA. 

DÉBITOS DE TRIBUTOS E TAXAS. NÃO APRECIAÇÃO DA TUTELA 

ANTECIPADA PELO JUÍZO SINGULAR. POSSIBILIDADE DO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PARA SUPRIR A OMISSÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

DO ESTADO DA BAHIA PARA O PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE 

LICENCIAMENTO/SEGURO/MULTA. ART. 22, III e VI DO CTB. LEGITIMIDADE 

DO ESTADO DA BAHIA PARA O IPVA. ACOLHIMENTO. BLOQUEIO DO 

CRV. DEFERIMENTO. REGISTRO DO DETRAN-BA COMPROVA A 

TITULARIDADE DO VEÍCULO EM NOME DO AUTOR/AGRAVANTE. BUSCA 

E APREENSÃO. INDEFERIMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA. 

PEDIDO DE PROIBIÇÃO DO ESTADO DE COBRAR E INSERIR NA DÍVIDA 

ATIVA OS DÉBITOS SURGIDOS A PARTIR DA COMUNICAÇÃO DA VENDA 

AO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE. COMUNICAÇÃO NÃO ATENDE AO ART. 

134 DO CTB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO EM 

PARTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (TJBA - Classe: Agravo de 

Instrumento, Número do Processo: 0162334-96.2016.8.05.0909, Relator 

(a): Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 

31/01/2018 ) Agravo de Instrumento – Ação de obrigação de fazer c. c. 

obrigação de não fazer – Multas sobre veiculo – Transferência de 

propriedade do automóvel não comunicada ao DETRAN – 

Responsabilidade solidária (art. 134 do CTB )– Enquanto não houver a 

comunicação da venda prevista no art. 134 do CTB , a titularidade da 

propriedade do veiculo será de quem consta no registro do órgão de 

trânsito. Recurso improvido. (TJSP – 2074100-96.2017.8.26.0000, Relator: 

Eduardo Gouvêa, Data de Julgamento: 21/08/2017, 7ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 23/08/2017). DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido antecipatório, eis que não preenchidos os requisitos 

necessários para tanto. Intime-se. Ante a informação de que o requerido 

encontra-se em local incerto ou não sabido, cite-o via edital, com prazo de 

20 (vinte) dias, para, querendo, contestar o pedido inicial no prazo legal. 

Citado e decorrido o prazo, desde já nomeio-lhe curador especial a 

Defensoria Pública, conferindo-se vista dos autos para apresentação de 

contestação ou manifestação, se e conforme o caso dos autos, ou 

meramente para ter ciência da nomeação e conhecimento do processo. 

Sem prejuízo, cite-se o ente requerido para querendo, contestar o pedido 

inicial no prazo legal, observando-se os arts. 183 c/c 335, ambos do CPC. 

Apresentada(s) a(s) defesa(s) e havendo arguição de quaisquer das 

matérias elencadas no art. 337 do CPC, intime a parte autora para 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intimem-se as partes para, 

no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos para nova 

deliberação, ou julgamento antecipado da lide, se for o caso. Cumpra-se. 

NX, 6 de setembro de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000258-47.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE NOVA XAVANTINA-MT Ação Ordinária de Obrigação de 

Fazer nº 1000258-47.2018.8.11.0012 Requerente: Município de Nova 

Xavantina-MT Requerido: Estado de Mato Grosso ESTADO DE MATO 

GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ sob n. 

03.507.415/0001-44, neste ato representado pelo Procurador do Estado 

signatário, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, 

apresentar CONTESTAÇÃO nos autos da ação de obrigação de fazer em 

epígrafe, pelos fundamentos de fato e de direito a seguir expostos: 1 – DA 

SÍNTESE DA DEMANDA Trata-se ação de obrigação de fazer manejada 

pelo Município de Nova Xavantina com o objetivo de compelir o Estado de 

Mato Grosso para, em sede liminar, repassar verbas em atraso (vencidos) 

para custeio do sistema de saúde a cargo do ente municipal e, no mérito, 

regularizar os repasses mensais (vincendos), bem como a incluir rubrica 

orçamentária para fazer frente a tais valores. Em sede liminar, este d. juízo 

determinou que o Estado de Mato Grosso realize repasse das verbas 

vincendas, a despeito de inexistir pedido liminar neste sentido. Agora, o 

Estado de Mato Grosso vem oferecer a presente contestação, para 

demonstrar o falha processual no tocante à decisão monocrática já 

proferida, bem como a improcedência dos pedidos formulados na exordial. 

2 – DIREITO 2.1. PRELIMINAR DE MÉRITO: DECISÃO EXTRA PETITA De 

acordo com o art. 492 do CPC, “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.”. Trata-se do 

princípio da congruência ou adstrição, segundo o qual o julgador deve 

ater-se aos limites objetivos fixados pelo autor nos pedidos da inicial. No 

presente caso, o município requerente formulou o seguinte pleito liminar: a) 

que seja deferida a tutela antecipada em caráter de urgência, a em todos 

os seus termos acima especificado, determinando ao ESTADO DE MATO 

GROSSO, ao SECRETÁRIO ESTADUAL DA SECRETARIA DE FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO e ao SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo Exmo. Sr. Governador do 

Estado Dr. José Pedro Gonçalves Taques, o CUMPRIMENTO IMEDIATO da 

OBRIGAÇÃO de EFETUAR OS REPASSES CONSTITUCIONAIS E 

ESTADUAIS A SAÚDE DO MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA/MT, 

constante cálculo de débito apresentado no montante de R$589.651,54 

(quinhentos e oitenta e nove reais e seiscentos e cinquenta e um reais e 

cinquenta e quatro centavos), cumprindo as disposições da Constituição 

Federal, Leis Federais, e Portarias Estaduais, sob pena de aplicação de 

multa diária no valor de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais) e majoração desta, 

inclusive sobre o representantes legais da pessoa jurídica, além da 

possibilidade de BLOQUEIO DOS VALORES NAS CONTAS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO; Todavia, ao proferir a decisão liminar, este d. juízo 

exorbitou dos limites do mencionado pedido, como se extrai dos seguintes 

trechos: A pretensão relacionada ao empenho e pagamento dos valores 

em atraso, bem como para inclusão na LOA do crédito especial do 

Programa de Assistência Farmacêutica Básica, se confunde com o mérito 

da ação e, assim, ensejam prévio exercício do contraditório e da ampla 

defesa. Por outro lado, o pedido de regularização dos repasses mensais 

vincendos comporta acolhimento. (...) No caso em tela, em sede de 

cognição sumária, constato a verossimilhança das alegações iniciais no 

que toca à omissão estatal quanto aos repasses das verbas destinadas à 

saúde pública municipal e, por consequência, o perigo gerado à população 

quanto a descontinuidade das ações e serviços de saúde, impondo-se o 

deferimento parcial da liminar pretendida para o fim de determinar aos 

requeridos, sob pena de multa diária e bloqueio online, que os repasses 

vincendos sejam realizados tempestivamente e de maneira integral. (...) 

Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar para o fim de determinar ao 

Estado de Mato Grosso que realize o repasse da verba especificada na 

exordial no prazo correto e de maneira integral, sob pena de serem 

adotadas as medidas necessárias para efetivação da medida. Sem 

maiores delongas, nota-se que o pleito liminar do requerente dirigiu-se 

apenas e exclusivamente ao montante (unilateralmente) apurado a título de 

repasses vencidos. Não há qualquer pedido de provimento jurisdicional 

liminar com relação à parcelas vincendas. Nem se diga que o item “e” do 

pedido formulado na inicial autorizaria tal ativismo judicial. É que tal item 

relaciona-se ao pedido de mérito, portanto, apreciável após a 

oportunização de debate em contraditório e ampla produção de provas. 

Resta evidente, portanto, que o d. juízo exorbitou dos limites objetivos da 

demanda ao deferir pedido não formulado na exordial. Trata-se, pois, de 

típico caso de nulidade de decisão judicial por se caracterizar extra petita, 

conforme precedentes do TJMT: MEDIDA CAUTELAR – ARROLAMENTO 

DE BENS – JULGAMENTO EXTRA PETITA – RETIRADA DO SÓCIO 

REMANESCENTE DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA – FUMUS BONI IURIS 

E PERICULUM IN MORA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. É nula a 

decisão extra petita, posto que determina ato fora dos limites 

estabelecidos na peça exordial, violando o princípio da congruência, 

insculpido no art. 460, do CPC. Para a concessão da liminar é necessário o 

preenchimento dos pressupostos específicos: o fumus boni juris e o 

periculum in mora, ou seja, o risco da ineficácia do provimento principal e a 

plausibilidade do direito alegado. Estando ausentes os requisitos 

necessários, deve ser mantida a decisão que revogou a liminar. (AI 

61661/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 

10/09/2015). RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE 

SEGURANÇA – ISSQN – FORMA DE RECOLHIMENTO – SOCIEDADE 

EMPRESARIAL DE RESPONSABILIDADE LTDA. - ENQUADRAMENTO 

EQUIVOCADO DA EMPRESA NO REGIME FIXADO – FATO QUE GEROU A 

NOTIFICAÇÃO DE Nº 025/2014 – ALTERAÇÃO, PELO ENTE PÚBLICO 

ESTADUAL, PARA O REGIME ADEQUADO (APURADO) – COBRANÇA 

RETROATIVA DE SUPOSTA DIFERENÇA ENTRE O ENQURADRAMENTO 

EQUIVOCADO E O ADEQUADO - INSURGÊNCIA DA VIA MANDAMENTAL 

RESTRITA À COBRANÇA RETROATIVA (NOTIFICAÇÃO 027/2014) – 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE SUSPENDE OS EFEITOS DE AMBAS AS 

NOTIFICAÇÕES – JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO – 

REFORMA PARCIAL DA INTERLOCUTÓRIA EM COMBATE, NESTE PONTO – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Afigura-se extra petita a 

interlocutória que aprecia e defere pedido liminar concernente à 

suspensividade dos efeitos da Notificação que alterou a forma de 

recolhimento do ISSQN pelo contribuinte, pedido esse que, contudo, não 

foi deduzido na peça introdutória. Hipótese em que há de ser declarada 

nula a parte do julgamento que se apresenta viciado, porque extrapola a 

causa de pedir exposta pelo autor (art. 128 e 460 do CPC). 2 – Todavia, 

em não havendo prejuízos às partes, em homenagem ao princípio da 

economia processual e da celeridade, é possível a nulidade da decisão 

apenas no ponto em que configura julgamento extra petita. (AI 

89130/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/03/2015, Publicado no DJE 

23/03/2015) Assim, o Estado de Mato Grosso requer a revogação da 

decisão liminar porquanto patentemente nula. 2.2. MÉRITO Pretende o 

Município de Nova Xavantina – MT compelir o Estado de Mato Grosso a 

transferir recursos que estão em atraso para ajuda no custeio dos 

serviços de saúde do referido município. Para tanto, fundamenta o pleito 

da premissa de que tais repasses se referem àqueles previstos 

diretamente na Constituição Federal. Todavia, olvida a parte autora que os 

repasses reclamados não encontram fundamento normativo na CF/88, 

mas sim em portaria expedida pela Secretaria Estadual de Saúde, que, não 

somente definem critérios para a distribuição dos recursos da saúde, mas 

também preveem incentivos financeiros, além dos repasses 

constitucionais, para reforço desta política pública. A propósito, trago à os 

principais trechos da Portaria nº 83/2013: PORTARIA Nº 083/2013/GBSES 

Art. 1º - Estabelecer, sob ordenação de despesa, a regra de distribuição 

dos recursos financeiros aos Fundos Municipais de Saúde conforme 

previsão da Lei Estadual n°. 9.870 de 28 de Dezembro de 2012, cujo 

montante equivalerá a 10% (dez por cento) dos recursos financeiro 

advindos da Fonte 134 para o exercício financeiro de 2013, que 

corresponde ao valor total de R$ 77.701.204,94 (Setenta e sete milhões, 

setecentos e um mil, duzentos e quatro reais e noventa e quatro 

centavos), a serem repassados em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e 

sucessivas de R$ 6.475.100,41 (Seis milhões, quatrocentos e setenta e 

cinco mil, cem reais e quarenta e um centavos). Art. 2° - Ordenar o 

incentivo financeiro estadual no valor de R$ 26.320.000,00 (vinte e seis 

milhões e trezentos e vinte mil reais) para custeio dos Programas de 

Atenção Primária de Saúde, que serão repassados aos 141 (cento e 

quarenta e um) municípios através de transferência financeira realizada 

pelo Fundo Estadual de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde, em 12 

(doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas de R$ 2.193.333,33 (dois 

milhões e centos e noventa e três mil e trezentos e trinta e três reais e 

trinta e três centavos) de acordo com a Tabela I em anexo. Parágrafo 

Único - Os incentivos financeiros a serem repassados aos municípios 

deverão contemplar os seguintes programas: I – PSF – Programa de 

Saúde Família II – PSB - Programa de Saúde Bucal; III – PASCAR - 

Programa de Apoio à Saúde Comunitária de Assentados Rurais; IV – 

Farmácia Básica e Diabetes Mellitus; V – PIAMAB - Programa de Incentivo 

ao Alcance de Metas da Atenção Básica. Art. 3º - Ordenar o incentivo 

financeiro estadual no valor de R$ 1.670.000,00 (um milhão e seiscentos e 

setenta mil reais) para custeio das Unidades Descentralizadas de 

Reabilitação (UDR), Unidades de Hemoterapia – Agência Transfusional 

(AT), Unidades de Coleta e Transfusão (UCT) e Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS), a ser transferido pelo Fundo Estadual de Saúde aos 

Fundos Municipais de Saúde, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e 

sucessivas de R$ 139.166,66 (centos e trinta e nove mil e cento e 

sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) de acordo com a 

Tabela II em anexo. Art. 4º - Ordenar o incentivo financeiro estadual no 

valor de R$ 41.062.805,42 (Quarenta e um milhões, sessenta e dois mil, 

oitocentos e cinco reais e quarenta e dois centavos) para custeio dos 

procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade, que 

serão repassados aos municípios em que se encontram instaladas as 

unidades de saúde, a ser transferido pelo Fundo Estadual de Saúde aos 

Fundos Municipais de Saúde, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e 

sucessivas de R$ 3.421.900,45 (Três milhões, quatrocentos e vinte e um 

mil, novecentos reais e quarenta e cinco centavos) de acordo com a 

Tabela III em anexo. Art. 5º - Ordenar o incentivo financeiro estadual no 

valor de R$ 8.648.399,52 (oito milhões e seiscentos e quarenta e oito reais 

e cinquenta e dois centavos) para custeio dos Consórcios Intermunicipais 

de Saúde (PAICI), que serão repassados pelo Fundo Estadual de Saúde 

aos Fundos Municipais de Saúde, em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e 

sucessivas de R$ 720.699,96 (setecentos e vinte mil e seiscentos e 

noventa e nove reais e noventa e seis centavos) acordo com a Tabela IV 

em anexo. Parágrafo Segundo: O incentivo financeiro destinado ao custeio 

dos Consórcios Intermunicipais de Saúde (PAICI) somente poderão ser 

utilizados para a aquisição de procedimentos (exames e consultas) de 

atenção especializada de média complexidade. Em verdade, foram 

realizados no período reclamado na exordial repasses que se aproximam 

de dois milhões de reais para o custeio do sistema de saúde no âmbito 
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municipal, a fim de cumprir o mínimo constitucional para fins de repasse 

direto. Todavia, diante da notória dificuldade orçamentária enfrentada pelo 

Poder Executivo Estadual desde 2016, as transferências voluntárias a 

título de incentivo estadual prevista na supracitada portaria sofreram 

redução, não somente em relação ao Município de Nova Xavantina, como 

em relação a todos os demais municípios mato-grossenses. Os 

documentos anexos à esta petição demonstrar o cumprimento dos 

repasses obrigatórios, bem como o montante em aberto em relação às 

parcelas de incentivos estaduais, que se encontra em fase de 

regularização paulatina à novas entradas de recursos públicos e à 

equânime distribuição entre os municípios mato-grossenses. Assim, 

eventual atraso em tais parcelas suplementares devem ser reclamadas 

não pela via direta, mas mediante ação de cobrança, cuja sentença de 

procedência representa crédito a ser inscrito em precatórios, tal qual 

ordena o art. 100 da CRFB. Cumpre ressaltar que, recentemente, entrara 

em vigor o denominado FEEF – Fundo Estadual de Estabilização Fiscal – 

LEI Nº 10.709, DE 28 DE JUNHO DE 2018, norma especialmente criada para 

fortalecer o fluxo de recursos para a manutenção dos serviços de saúde 

no âmbito estadual. De acordo com o art. 10, III, do total de recursos 

arrecadados (cuja previsão alcança cento e oitenta milhões de reais), 

20% (vinte por cento) serão destinados exclusivamente para 

transferência fundo a fundo aos municípios, destinados à Atenção Básica. 

Ademais, considerando que outros 50% (cinquenta por cento) serão 

destinados a outros serviços de saúde, é possível que sejam 

restabelecida a regularidade dos repasses a título de transferência 

voluntária (incentivos estaduais) previstos na portaria supracitada. Logo, 

em se tratando de demanda voltada à cobrança de transferências 

voluntárias previstas em portaria, e não de transferências constitucionais 

da saúde, deve o Poder Judiciário pautar-se na autocontenção, evitando 

imiscuir-se nas escolhas promovidas pelo Poder Executivo, dentro do 

espectro de discricionariedade, sob pena de violação ao art. 2º da CF. 

Não se deve perder de vista, ainda a aplicabilidade ao caso da 

denominada teoria da reserva do possível, segundo a qual, diante das 

inúmeras necessidades públicas nas mais diversas áreas, muitas de 

equivalente quilate, a serem satisfeitas pelo Administrador, e em sendo 

limitados os recursos, imperiosa se faz o uso de critérios de escolha para 

o emprego das verbas. Não se poderia investir o resultado de 

arrecadação em uma só das materialidades, por mais importante que seja, 

em prejuízo de outras, pois estar-se-ia aniquilando direitos fundamentais 

constitucionalmente assegurados. Resta a realização de uma gestão 

ponderada, com a aplicação dos princípios gerais da administração, a 

razoabilidade e proporcionalidade, no intuito de promover uma escolha 

equitativa na distribuição dos recursos. Essa escolha equitativa, 

obviamente, é deveras difícil e dotada de alta carga de subjetividade, 

sempre demandando o sacrifício de determinado bem jurídico em favor de 

outros verdadeiras “escolhas trágicas”. Ora, o provimento jurisdicional 

vindicado nos presentes autos fatalmente causaria injustiça, na medida em 

que outro município que também se encontra com incentivos estaduais em 

atraso assim permaneceria por maior tempo, diante da utilização de 

recursos apenas para o município autor. É por isso que a aplicação dos 

recursos públicos consiste em manifestação administrativa inserida no 

âmbito do exercício do poder político, cujo exercício depende e pressupõe 

de legitimação popular, decorrente de representantes eleitos pelo povo, da 

qual é desprovido o Poder Judiciário, órgão estritamente técnico, inapto a 

tomada de decisões de ordem política a respeito da destinação de 

recursos públicos escassos. Evidenciando, com riqueza de detalhe, a 

gravíssima crise financeira e fiscal do Poder Executivo do Estado de Mato 

Grosso, mostra-se oportuna a menção à elucidativa Nota Técnica nº. 

083/2018 (inteiro teor em anexo), da Secretaria de Estado de Fazenda 

(SEFAZ), referente apenas aos últimos anos a contar de 2016 , que 

aponta a existência de déficit superior a 2 (dois) bilhões de reais, isto é, 

as contas já estão rumando ao colapso financeiro e fiscal em razão da 

existência de gastos muito maiores do que as receitas não cabendo 

discutir, judicialmente, o corte de qualquer gasto ou a majoração de 

qualquer tributo, mas sim aos representantes eleitos pelo povo. Não é 

demais relembrar que essa informação, Excelência, é dotada presunção 

de veracidade e legitimidade como todo ato administrativo , até porque “o 

documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos 

fatos que o (...)o servidor declarar (...)” (CPC, art. 405). Nesse contexto, 

revela-se impossível e inviável impor judicialmente qualquer obrigação que 

redunde em maiores despesas ao Poder Executivo do Estado de Mato 

Grosso no sentido de expansão de políticas e gastos públicos; só se 

mostra possível, neste cenário caótico, pelo Poder Judiciário, impor 

obrigações (novas e diferentes) só se restar demonstrado qual a origem 

do recurso ou, então, que a nova obrigação de fazer instituída 

judicialmente não acarretará aumento de gastos públicos. 3. CONCLUSÃO 

Com estes fundamentos, requer-se a imediata revogação/anulação da 

decisão liminar, por se caracterizar extra-petita. No mérito, requer-se a 

improcedência dos pedidos, ante a impossibilidade de intromissão judicial 

em questões financeiro-orçamentárias vinculadas às transferências 

voluntárias. Termos em que, pede deferimento. Cuiabá, 01 de outubro de 

2018 DANIEL GOMES SOARES DE SOUSA Procurador do Estado OAB nº 

23.833/O

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63940 Nr: 2683-40.2013.811.0012

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID ARISTIDES BOBRZYK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 Vistos etc.

Trata-se de ação ordinária condenatória que o BANCO DO BRASIL S/A 

promove em desfavor de DAVID ARISTIDES BOBRZYK, pela qual pretende 

o recebimento da quantia de R$ 15.120,42 (quinze mil cento e vinte reais e 

quarenta e dois centavos).

Em fl. 66, a parte requerida foi devidamente citada, informando (fl. 92) 

acerca da quitação da dívida, juntando o comprovante de fl. 94.

Instado a se manifestar, a parte autora quedou-se inerte (fl. 99).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Considerando que a requerida efetuou o pagamento da quantia cobrada, 

devidamente atualizada, bem como que, instado a se manifestar acerca de 

eventual crédito em aberto, a parte autora permaneceu silente, o feito 

deve ser extinto pelo reconhecimento jurídico do pedido e pelo efetivo 

pagamento.

Dispositivo.

Diante do exposto, homologo o reconhecimento da procedência do pedido 

formulado na ação e, por consequência, julgo extinto o presente feito com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “a”, do Código de 

Processo Civil.

No mais, tendo em vista o adimplemento do débito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC, declaro extinta a obrigação objeto do presente feito.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais, com arrimo no art. 85, §2º, do CPC, fixo 

em 10% (dez por cento) do valor adimplido.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas de estilo e 

anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35518 Nr: 1591-32.2010.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA CANARANA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, SOL 

ATIVIDADE RURAL AGROPECUÁRIA LTDA, INSOL INTERTRADING DO 

BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMÃO RICALDES DE LIMA - 

OAB:3872, SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - OAB:13.217-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDERIO - 

OAB:40.321-PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR, JAILINE 

FRANCINE FRASSON - OAB:7.724/MT, JESSE CANDINI - OAB:8036/MT, 

LUIZ FERNANDO ARAÚJO PEREIRA JUNIOR - OAB:25930-PR, TÂMILI 

KIARA BETEZEK RODRIGUES - OAB:41496/PR

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para que no prazo de 05 dias 
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atualize o débito perseguido nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37273 Nr: 832-34.2011.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2.895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 488, contado da data de protocolo do pedido.

Decorrido o prazo, com ou sem cumprimento da ordem de fl. 487, o que 

deverá ser certificado, conclusos.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63470 Nr: 2175-94.2013.811.0012

 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: MARIA APARECIDA VAZ ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO RAFAEL DE JESUS 

COSTA NASSER - OAB:16905/O, GECIONE DIAS ANDRADE - 

OAB:3.005-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou tempestividade do recurso 

interposto, caso ainda não tenho sido certificado.

II - Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo 

legal, caso não tenha feito.

III - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 229 Nr: 1758-93.2003.811.0012

 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: COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MATO 

GROSSO LTDA - SICREDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIR PEDRO MACARI, AVELINO SOUCHIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Luís Alves - 

OAB:7.432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GAYLUSSAC DANTAS DE 

ARAÚJO - OAB:2.219/MT, MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5.746/MT

 Vistos.

Tendo em vista a sentença proferida à f. 222 e seu trânsito em julgado 

certificado à f.226, inviável o prosseguimento da presente ação.

Assim, indefiro o pedido de f. 231 e, após pagos eventuais custas 

remanescentes pendentes, arquiva-se os autos com as baixas definitivas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 74027 Nr: 2378-85.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RAMPI DA SILVA, MARIA DAS DORES RAMPI, 

KEILA RAMPI DA SILVA, KLENIA RAMPI DA SILVA, KLEBER RAMPI DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 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 ao pagamento de 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.: 68377 Nr: 35-19.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTINA PEREIRA VERGOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36063 Nr: 2136-05.2010.811.0012

 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): DESTAC SUPERMERCADO LTDA - ME, ERICA 

DANIELA ZILLMER, PRECILA MARIA ZILLMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 199723.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 05/11/2018 às 08h00min(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.: 64201 Nr: 2945-87.2013.811.0012

 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: JOSÉ FRANCILINO DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GYULLIANA GABRIELA DE LIMA 

RIZZARDI - OAB:16961/MT, JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - 

OAB:13391, ROBSON OLIVEIRA PRESTES - OAB:20.354/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELE ROSANGELA LEMES 

- OAB:17.253/MT

 Intimação das partes da Sentença de fls. 326/330, cuja parte dispositiva 

segue abaixo:

 "Ante o exposto, com relação ao pedido de restituição dos valores pagos 
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em data anterior a 25/11/2010, acolho a prejudicial de mérito e declaro a 

prescrição do direito da parte autora, em conformidade com o disposto no 

art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

No que tange aos demais pedidos formulados na exordial, resolvo o mérito 

e os julgo improcedentes, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que atenta a disposição do art. 85 e seguintes do 

Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa.

Em razão da gratuidade da justiça concedida, suspendo a cobrança da 

condenação pelo prazo de cinco anos ou quando a parte não mais fizer 

jus ao benefício.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63991 Nr: 2734-51.2013.811.0012

 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: MATRINCHA MADEIRAS E COMERCIO LTDA, CARLA 

AMARAL FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VICENTE ESTEVES PIMENTA, 

IZANI OLIVEIRA PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ FERRO - 

OAB:20.809-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCÍSIO CARDOSO TONHÁ - 

OAB:3573-B

 Vistos.

 Fl. 249: intime-se a parte autora para providências em 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público para manifestação.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63363 Nr: 2070-20.2013.811.0012

 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: LGDS, RGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS, EDALH, MLH, LTS, STH, GMH, RNM, MLAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 199915.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 08/11/2018 às 16h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67300 Nr: 2284-74.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA FERREIRA BARBOSA, ROSANIA PEREIRA DA 

SILVA RODRIGUES, SANDRA PEREIRA DA SILVA, ROZIMAR PEREIRA DA 

SILVA, ROSELEIDE PEREIRA DA SILVA, JESUITA PEREIRA DA SILVA, 

PAULO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GIACOBBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10.911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁGUEDA DOROTÉIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-B

 Decisão.

Defiro o requerimento de folhas retro e determino o processamento do 

cumprimento de sentença e que o Cartório realize as alterações e 

anotações necessárias.

Por outro lado, intime-se a parte executada a efetuar o pagamento da 

dívida e seus acréscimos legais, no prazo de quinze (15) dias, sob pena 

do acréscimo de multa no percentual de dez por cento (10%) sobre o 

valor da condenação.

A intimação será efetivada nos moldes do artigo 513, § 2°, do Código de 

Processo Civil:

§ 2° O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos 

autos;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela 

Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, 

ressalvada a hipótese do inciso IV;

III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver 

procurador constituído nos autos

IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase 

de conhecimento.

Em caso de não pagamento, a requerimento da parte credora, serão 

penhorados os bens de propriedade do devedor suficientes para garantir 

o juízo da execução.

Também, caso não seja realizado o pagamento, com fundamento nas 

disposições do parágrafo 1º do art. 85 do Código de Processo Civil, arbitro 

os honorários advocatícios, em favor da parte exequente em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 34692 Nr: 765-06.2010.811.0012

 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: GENOR MACARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Com relação às demais parcelas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos contidos na inicial, para condenar o requerido Banco do Brasil 

S/A, ao pagamento da diferença entre os valores cobrados indevidamente 

das prestações com vencimento posterior a março de 1990, nos contratos 

CRPH’s 88/00160-1, 88/00161-x, 88/00258-6, 88/00259-4, 88/00343-4, 

88/00686-2, 89/00174-5, 89/00174-5 – com incidência do percentual de 

42,72% do IPC para o mês de janeiro de 1989 (Plano Verão), e de 41,28% 

do BTNF ao mês de março de 1990 (Plano Collor).Os valores deverão ser 

corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da cobrança indevida e 

acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a citação (19/04/2010 - fl. 

53).Considerando-se que a parte autora decaiu em parte mínima dos 

pedidos, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da condenação, nos moldes dos artigos 85 e seguintes do 

CPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido, pagas as custas processuais remanescentes, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000343-33.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA NUNES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

OTAVIO HENRIQUE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO MECANICA UNIVERSAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as testemunhas arroladas 

pela parte promovida, designo a audiência instrutória para o dia 31 de 

outubro de 2018, às 15h00min - (MT). Intimem-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 
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comparecimento do reclamado acarretará na decretação de sua revelia. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 3 de outubro de 2018. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000396-14.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

IDELFONSO ALMEIDA DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 

08h40min (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, 3 de outubro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010125-76.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDES DE ALMEIDA FARIAS (REQUERENTE)

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista as testemunhas arroladas 

pela parte promovente, designo a audiência instrutória para o dia 07 de 

novembro de 2018, às 15h00min - (MT). Intimem-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, 3 de outubro de 2018. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-21.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VALCREIA SOUSA DOS SANTOS ABREU (REQUERENTE)

JESSE CANDINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA (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 que a parte reclamada 

apresentou recurso, o qual é tempestivo e encontra-se devidamente 

preparado (Ids. 14632184, 14654076 e 14654065), motivo pelo qual 

encaminho o feito ao setor de cumprimento para que intime a parte 

recorrida, na pessoa de seu advogado, a apresentar contrarrazões 

recursais, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo supra, 

encaminhem-se os autos conclusos para apreciação do recurso. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 3 de outubro de 2018. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000719-20.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JACIR FEROLDI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE CORREA DA SILVA (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das custas processuais, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme 

dita o artigo 290 do Código de Processo Civil.ZÉLIA ALVES BISPO DA 

SILVA-Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000740-93.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA SILVA (ADVOGADO(A))

SANDRA DE JESUS WEIHRICH (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte autora para 

tomar ciência da sentença.ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA-Gestora 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000736-56.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANO DA VEIGA DORNELES (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado ou ofereça meios para o 

cumprimento.Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.ZÉLIA ALVES 

BISPO DA SILVA-Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000711-43.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MATTIAZZO (REQUERENTE)

FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIMENTO DE AUXILIO, SOCORRO MUTUO, SEGURANCA E INCLUSAO 

SOCIAL A TRANSPORTADORES AUTONOMOS E TRANSPORTADORAS 

DO BRASIL (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das custas processuais, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme 

dita o artigo 290 do Código de Processo Civil.ZÉLIA ALVES BISPO DA 

SILVA-Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000638-71.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO OLIVIERO BELLO (ADVOGADO(A))

IVAPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SIQUEIRA CARVALHO (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte autora para que, 
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considerando que o Magistrado Dr. Eviner Valerio fora designado para 

atuar nesta unidade jurisdicional em substituição legal, cumulativamente 

com sua vara de titularidade 5ª Vara de Primavera do Leste/MT, e 

considerando a distância entre as comarcas e o volume de processos, 

SUSPENDEU a realização das audiências, devendo ser aguardada sua 

redesignação.ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA-Gestora Judiciária.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53849 Nr: 3052-35.2013.811.0044

 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: Isaias Augusta dos Santos

 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.: 53622 Nr: 2818-53.2013.811.0044

 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: Neiva Aparecida Almeida Matos

 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): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81953 Nr: 3288-45.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT, Thelma Aparecida Garcia Guimarães 

- OAB:3402-B/MT

 Vistos.

Dê-se vista as partes para fins de diligências, nos termos do artigo 402 do 

Código de Processo Penal.

Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 299 Nr: 929-60.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coinbo - Indústria de Borracha Ltda, José 

Ricardo de Oliveira, Adriana Pioli Barros de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, Sérvio Túlio Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jarbas Leite Fernandes - 

OAB:2.544-A/MT, Valdir Oliveira - OAB:14856-B/PR, Waldir Roque 

Piazzi da Silva - OAB:10767

 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 exequente, querendo, 

requerer o que é de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86417 Nr: 604-16.2018.811.0044

 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: Jussimar Silva dos Santos, Ide Antonio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 604-16.2018.811.0044 CÓDIGO 86417

ESPÉCIE: 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: Jussimar Silva dos Santos e Ide Antonio dos Santos

PARTE RÉ:

 CITANDO(A, S): TERCEIROS E INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/02/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 954,00

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: As requerentes são filhas do de cujus José Antônio 

dos Santos, falecido em 20/01/2018. O falecido não deixou testamento e 

nem bens a inventariar, contudo deixou uma quantia desconhecida junto 

ao Banco do Bradesco e na Caixa Econômica Federal. Requer alvará para 

o levantamento do valor.

DESPACHO: Processo n. 604-16.2018.811.0044 – Código n. 86417. 

Vistos, etc. Cite-se os interessados por edital, com prazo de 30 (trinta) 

dias, para responder a presente, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 721). 

Oficie-se ao Banco Bradesco e a Caixa Econômica Federal a fim de que 

se apure todos os saldos em nome do de cujus, inclusive saldo bancário, 

aplicações financeiras, PIS/PASEP, FGTS e possíveis seguros de vida. 

Intime-se os requerentes para juntar aos autos, certidão negativa de 

tributos municipais, estaduais e federais (CPC, art. 722). Cumpra-se.

Eu, Daiani Dela Justina, digitei.

 Paranatinga - MT, 18 de setembro de 2018.

Jennyffer Fidelis Cardoso

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75342 Nr: 78-83.2017.811.0044

 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: Zelita Francisca de Lima, Samuel Daniel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 78-83.2017.811.0044 CÓDIGO 75342

ESPÉCIE: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: Zelita Francisca de Lima e Samuel Daniel da Silva

PARTE RÉ:

 CITANDO(A, S): TERCEIROS E INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/01/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

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 10 (dez) dias.

RESUMO DA INICIAL: Os herdeiros representados pelos inventariantes 

são filhos e herdeiros de Lourenço Ferreira Lima e Josefa Francisca de 

Lima, ele falecido na data de 02/03/2016 e ela na data 05/08/2004. O 

falecido deixou no Banco do Bradesco uma quantia de R$ 9.866,83 menos 

o saldo devedor no valor de R$ 4.119,40 restou um saldo positivo de R$ 

5.747,43. Requer alvará para levantamento do valor.

DESPACHO: Vistos, etc. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos da Lei n. 1.060/50. Cite-se os interessados por edital, 

com prazo de 30 (trinta) dias, para responder a presente, em 10 (dez) 

dias (CPC, arts. 1.105 e 1.106) Oficie-se ao Banco Bradesco a fim de que 

se apurar o saldo em nome do de cujus, inclusive créditos bancários, 

aplicações financeiras, PIS/PASEP, FGTS e possíveis seguros de vida. 

Sem prejuízo, intime-se os requerentes para juntar aos autos, certidão 

negativa de tributos municipais, estaduais e federais (CPC, art. 1.108). 

Posteriormente, abra-se vistas ao Ministério Público, e voltem os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se.

Eu, Daiani Dela Justina, digitei.

 Paranatinga - MT, 18 de setembro de 2018.

Jennyffer Fidelis Cardoso

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66265 Nr: 96-41.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabel Miranda da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e 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.: 51560 Nr: 765-02.2013.811.0044

 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: Adelson Baria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 

OAB:13.088/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 as partes para que tomem ciência acerca da 

do laudo pericial de fls. 72/73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 69517 Nr: 1465-70.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enildo Pinheiro de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR as partes para que tomem a devida ciência 

acerca do laudo pericial de fls 72/74.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 69730 Nr: 1536-72.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cynthia Thaise Soares 

Carvalho - OAB:19.274, Jacqueline Magalhães Gonçalves - 

OAB:17.240/MT, NILSON NOVAES PORTO - OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocildo Andrade de 

Medeiros - OAB:6.684-B/MT

 CERTIDÃO

CERTIFICO E DOU FÉ QUE, que nesta data; 02 de outubro de 2018, em 

contato via telefone com a assessoria da 2ª Vara da Comarca de 

Primavera do Leste-MT, Excelentíssima Juíza de Direito Dr.ª Patrícia 

Cristiane Moreira, fui orientada a certificar nestes autos de que a mesma 

não poderá realizar a audiência cíveis e criminais designada para este 

mês tendo em vista a distância entre as comarcas e o estado gestacional 

de Juíza.

 É a verdade e dou fé.

 Paranatinga/MT, 02 de outubro de 2018.

Zelia Alves Bispo da Silva

Gestora Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 79004 Nr: 1759-88.2017.811.0044

 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: Alaide Cirilo Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Paranatinga LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705

 CERTIDÃO

CERTIFICO E DOU FÉ QUE, que nesta data; 02 de outubro de 2018, em 

contato via telefone com a assessoria da 2ª Vara da Comarca de 

Primavera do Leste-MT, Excelentíssima Juíza de Direito Dr.ª Patrícia 

Cristiane Moreira, fui orientada a certificar nestes autos de que a mesma 

não poderá realizar a audiência cíveis e criminais designada para este 

mês tendo em vista a distância entre as comarcas e o estado gestacional 

de Juíza.

 É a verdade e dou fé.

 Paranatinga/MT, 02 de outubro de 2018.

Zelia Alves Bispo da Silva

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 56380 Nr: 1975-54.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Monteiro Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoeno Henrique Silva 

Soares - OAB:19480/0MT, Carlézio Moreira da Silva - OAB:14.277, 

DANIEL DE FRANÇA TAVARES - OAB:20490/0

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte ré para que apresente 

alegações finais, no prazo legal.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 76823 Nr: 689-36.2017.811.0044

 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: Angela Maria Silva de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Paranatinga LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705

 CERTIDÃO

CERTIFICO E DOU FÉ QUE, que nesta data; 02 de outubro de 2018, em 

contato via telefone com a assessoria da 2ª Vara da Comarca de 

Primavera do Leste-MT, Excelentíssima Juíza de Direito Dr.ª Patrícia 

Cristiane Moreira, fui orientada a certificar nestes autos de que a mesma 

não poderá realizar a audiência cíveis e criminais designada para este 

mês tendo em vista a distância entre as comarcas e o estado gestacional 

de Juíza.

 É a verdade e dou fé.

 Paranatinga/MT, 02 de outubro de 2018.

Zelia Alves Bispo da Silva

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 17350 Nr: 1428-92.2006.811.0044

 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: Izacir Aleixo Ferreira, Severino Reginaldo Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Osório Pizarro Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - 

OAB:6861/GO, Leandro Martins Pereira - OAB:17136/GO, Ramos 

Gonçalves Lima - OAB:21618/GO, Silvia Assuka Carrion Okabe - 

OAB:10527/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Vicente Novaczyk - 

OAB:3391-A/MT, Ronaldo Monteiro Feguri - OAB:8328/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de desarquivamento dos autos.

Intime-se a parte interessada para que manifeste no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, retorne ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 91665 Nr: 3313-24.2018.811.0044

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Liparizi, Carlos Roberto Liparizi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tauá Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Defiro a notificação conforme requerido.

II. Expeça-se o necessário.

III. Efetivada a notificação e decorrido o prazo de 48 horas, na forma do 

art. 729 do CPC, certifique-se o cartório e entreguem-se os autos ao 

requerente, observadas as formalidades legais.

IV. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000664-69.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FLORA AVIACAO AGRICOLA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO VIDOTTI NETTO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, bem como da Portaria n.º 02/2016-GAB, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510. Informo ainda que a guia deverá 

ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000663-84.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA JOANELA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, bem como da Portaria n.º 02/2016-GAB, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510. Informo ainda que a guia deverá 

ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000681-08.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SIQUEIRA CARVALHO (REQUERIDO)

MARISA APARECIDA ADAMO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, bem como da Portaria n.º 02/2016-GAB, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510. Informo ainda que a guia deverá 

ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000712-28.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS (ADVOGADO(A))

PAULINA PINTO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

ELIANA NUCCI ENSIDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000712-28.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: PAULINA PINTO DE FIGUEIREDO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Inicialmente, defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita. Cite-se o requerido para contestar a ação, 

no prazo legal. Decorrido o prazo da contestação, com ou sem 
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manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga, 4 de setembro de 2018. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000723-57.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES (ADVOGADO(A))

MARIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000723-57.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: MARIA FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Inicialmente, defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita. Cite-se o requerido para contestar a ação, 

no prazo legal. Decorrido o prazo da contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 4 de setembro de 2018. Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000743-48.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ONOFRE CHAVES VIANA (REQUERENTE)

JOAO BATISTA ANTONIOLO (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000743-48.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: ONOFRE CHAVES VIANA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Inicialmente, defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita. Cite-se o requerido para contestar a ação, 

no prazo legal. Decorrido o prazo da contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 4 de setembro de 2018. Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000744-33.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO (ADVOGADO(A))

ANA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

ELIANA NUCCI ENSIDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000744-33.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: ANA DA SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Inicialmente, defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita. Cite-se o requerido para contestar a ação, 

no prazo legal. Decorrido o prazo da contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 4 de setembro de 2018. Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000817-05.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO FERREIRA MACHADO (REQUERENTE)

CATIANE MICHELE DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000817-05.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: MARIA DO CARMO FERREIRA MACHADO REQUERIDO: 

INSS Vistos. Proceda-se a citação do requerido para contestar a inicial, 

com as advertências legais. Por sua vez, havendo preliminares alegadas 

em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias. Em observância às especificidades da 

causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, nos termos do artigo 139, inciso VI, do Código de Processo Civil, 

deixo de designar audiência de conciliação. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000734-86.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO (ADVOGADO(A))

PEDRO DE LEMOS COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000734-86.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: PEDRO DE LEMOS COSTA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Inicialmente, defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita. Cite-se o requerido para contestar a ação, 

no prazo legal. Decorrido o prazo da contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 4 de setembro de 2018. Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000713-13.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DOS SANTOS (EXECUTADO)

L C DOS SANTOS CURSOS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA SENTENÇA Processo: 1000713-13.2018.8.11.0044. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA 

REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL EXECUTADO: L C DOS 

SANTOS CURSOS - ME, LUIS CARLOS DOS SANTOS Vistos, etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada 

pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO, DA REGIÃO SUL 

DE MATO GROSSO, através da qual requer o levantamento de deposito de 

verba rescisória de L. C. DOS SANTOS CURSOS - ME. No petitório de Id. 

15017082 a requerente informou a desistência da ação, pleiteando a 

extinção da demanda, uma vez que deveria ter sido interposta na Comarca 

de Rondonópolis/MT. É o breve relatório. Fundamento e decido. Diante do 

pedido formulado no Id. 15017082, HOMOLOGO por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação. Em 

consequência, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO, sem julgamento do mérito, o processo nº 

1000713-13.2018.8.11.0044 – Ação de Execução de Título Extrajudicial, 

ajuizada por L. C. DOS SANTOS CURSOS-ME. Custas pela parte autora. 

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no 

que concerne às custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Paranatinga/MT, 05 de setembro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000772-98.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE OLIVEIRA BORGES (AUTOR(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000772-98.2018.8.11.0044. 
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AUTOR(A): GILBERTO DE OLIVEIRA BORGES RÉU: MUNICIPIO DE 

PARANATINGA Vistos. Proceda-se a citação do requerido para contestar 

a inicial, com as advertências legais. Por sua vez, havendo preliminares 

alegadas em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Em observância às 

especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso VI, do Código 

de Processo Civil, deixo de designar audiência de conciliação. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000653-40.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. C. S. (REQUERENTE)

F. D. P. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. N. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

intimar os advogados da parte requerente para querendo, manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça retro, bem como realizar a 

complementação da diligência, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000746-03.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS VEIGA DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

WELITON PEREIRA MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000746-03.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: WELITON PEREIRA MATOS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Acolho o pedido de 

desistência, e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485 VIII do Código de Processo Civil. Com o trânsito em 

julgado arquive-se P.R.I Paranatinga, 14 de setembro de 2018. Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 55087 Nr: 1083-48.2014.811.0044

 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: Maria Ivone Araújo Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora para manifestar a respeito do cumprimento do acordo e/ou 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76847 Nr: 704-05.2017.811.0044

 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: Ilça Mendes Fontanelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora para manifestar acerca do pedido de fl. 97, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 20508 Nr: 1965-54.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alécio Zornitta, Eliane Aparecida Barbosa 

Zornitta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel Marques Oliveira - 

OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora para manifestar-se acerca da manifestação do curador 

especial, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67941 Nr: 771-04.2016.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovelina Garcia Suzarte

 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:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora para se manifestar quanto a impugnação ao cumpriemento 

de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 52675 Nr: 1884-95.2013.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos de Araújo Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte ré para se manifestar, no prazo legal, conforme decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 1118 Nr: 458-73.1998.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Dias Pereira Filho, Jairo Dias Pereira, 

Jaivo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Lemes Almecer - 

OAB:11378, Dalton Adorno Tornavoi - OAB:4729-A/MT, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Alexandre Martins 

Bertin - OAB:5925

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora para, qurendo, manifestar sobre a juntada de carta 

precatória retro, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 21476 Nr: 259-02.2008.811.0044
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosinete Alves Longhini - ME, Rosinete Alves 

Longhini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel Marques Oliveira - 

OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora para manifestar-se acerca do ofício de fls. 124/125, bem 

como requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18617 Nr: 87-94.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Felici

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 20865 Nr: 2321-49.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC Lima Almeida Prado ME, Eduardo Sampaio 

de Almeida Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora para manifestar-se acerca da manifestação do curador 

especial, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53124 Nr: 2329-16.2013.811.0044

 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: Douglas Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Marcos Vinicius Lucca Boligon - OAB:, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8194-A/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

requerida para manifestar-se acerca do laudo pericial, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 50895 Nr: 63-56.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Almeida Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53933 Nr: 63-22.2014.811.0044

 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: Hilária Ana Schaefer

 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:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65387 Nr: 2879-40.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Ricardo Salles, ANIBAL DIAS SALLES 

NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimadoo advogado da parte autora para informar 

se houve o cumprimento integral do acordo, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66372 Nr: 173-50.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimadoo advogado da parte autora para informar 

se houve o cumprimento integral do acordo, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 85514 Nr: 254-28.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deni Martins Borges

 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:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora para manifestar quanto a certidão retro, bem como 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66665 Nr: 307-77.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Gleicy Jesus de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A/MT, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:192.649SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora para manifestar quanto a certidão retro, bem como 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 57551 Nr: 2803-50.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denis Luiz Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Domingos Ferreira 

Vilasboa - OAB:40.676/GO

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o advogado do réu para apresentar 

memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 84248 Nr: 4359-82.2017.811.0044

 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: AdPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 4359-82.2017.811.0044 (Código n°84248)

Vistos.

Diante da impossibilidade de constituição de advogado particular pelo

requerido, bem como em razão do Defensor Público patrocinar os 

interesses da requerente,

nomeio a De Bertolina Alves de Lima — OAB/MT 11165, para que atue em 

favor do

requerido Gelson Amaral da Silva, devendo ser arbitrados os honorários 

advocaticios ao final da

demanda.

Intime-se o causídico desta nomeação para, querendo, manifestar-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28587 Nr: 1584-41.2010.811.0044

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalo Rodrigues Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 87987 Nr: 1464-17.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Vivaldini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado

 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:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 50194 Nr: 1713-75.2012.811.0044

 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 Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adeusivan Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A/MT, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:192.649SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora para manifestar quanto a certidão retro, bem como 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53769 Nr: 2972-71.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimar dos Santos Ribeiro

 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:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

requerente para querendo, manifestar-se quanto a petição de fls. 106/112 

e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1000488-56.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para 

efetuar o pagamento de 2(duas) diligências do senhor Oficial de Justiça, 

no Bairro Centro, no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de recolhimento 

padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, 

e m i s s ã o  d e  g u i a s  o n  l i n e  –  d i l i g ê n c i a s  e / o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

busca/apreensão/citação, com posterior remessa do comprovante aos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000619-31.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

H. J. R. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. Y. V. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para 

efetuar o pagamento de 2(duas) diligências do senhor Oficial de Justiça, 

no Bairro Mãe de Deus, no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

busca/apreensão/citação, com posterior remessa do comprovante aos 

autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82714 Nr: 675-18.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON VELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE DULET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que 

providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o preparo da carta precatória 

(Matupá-MT) para citação/intimação da parte requerida, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível nos Cartórios Distribuidores Oficializados, 

Postos de Arrecadação e Internet (site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.com.br), para cumprimento do mandado de 

citação/intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85723 Nr: 2696-64.2017.811.0023

 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: BENEDITO DA CONCEIÇAO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O, JAKSON DARLYN FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:24855/0

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência 

designada para o dia 28 de novembro de 2018, às 16h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82714 Nr: 675-18.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON VELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE DULET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

justificação designada para o dia 28 de novembro de 2018, às 15h00min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75860 Nr: 3502-70.2015.811.0023

 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: AGROCRIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FILHO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - OAB:15090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LOPES JARDIM - 

OAB:17335-O

 FINALIDADE-1: Intimar a parte autora, parte ré, as testemunhas arroladas, 

bem como o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à 

audiência designada para o dia 28 de novembro de 2018, às 17h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75860 Nr: 3502-70.2015.811.0023

 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: AGROCRIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FILHO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - OAB:15090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LOPES JARDIM - 

OAB:17335-O

 FINALIDADE-2: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento de 1(uma) diligência do senhor Oficial de Justiça, no Bairro 

Centro Antigo, no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de recolhimento 

padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, 

e m i s s ã o  d e  g u i a s  o n  l i n e  –  d i l i g ê n c i a s  e / o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

intimação, com posterior remessa do comprovante aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65768 Nr: 3064-15.2013.811.0023

 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: ESPIRITO SANTO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY MARQUES, SANDRA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, parte requerida, as testemunhas 

arroladas, bem como o(s) respectivo(s) advogado(s), para comparecerem 

à audiência de instrução e julgamento designada para o dia 28 de 

novembro de 2018, às 14h00min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86138 Nr: 3025-76.2017.811.0023
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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: EDMAR KOLLER HELLER, CLEUSELI MISSASSI HELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN CARLOS SANTORE - 

OAB:6170

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, parte requerida e as testemunhas 

arroladas, bem como o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem 

à audiência de instrução e julgamento designada para o dia 28 de 

novembro de 2018, às 18h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86138 Nr: 3025-76.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR KOLLER HELLER, CLEUSELI MISSASSI HELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN CARLOS SANTORE - 

OAB:6170

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 FINALIDADE-1: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento de 3(três) diligências do senhor Oficial de Justiça, nos Bairros 

Aeroporto, Alvorada e Bela Vista, no prazo de 10(dez) dias, mediante guia 

de recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

intimação, com posterior remessa do comprovante aos autos.

FINALIDADE-2: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que 

providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o preparo da carta precatória 

(Matupá-MT) para intimação da parte requerida e Testemunhas, mediante 

guia de recolhimento padrão disponível nos Cartórios Distribuidores 

Oficializados, Postos de Arrecadação e Internet (site do Tribunal de 

Justiça – www.tjmt.jus.com.br), para cumprimento do mandado de 

citação/intimação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-53.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

IRACY ARAUJO ASSUNCAO (REQUERENTE)

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 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000236-53.2018.8.11.0023 Valor da causa: $279.00 POLO ATIVO: Nome: 

IRACY ARAUJO ASSUNCAO Endereço: Rua Ceará, 398, centro, 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 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->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, 3 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: 1000236-53.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

IRACY ARAUJO ASSUNCAO (REQUERENTE)

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 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000236-53.2018.8.11.0023 Valor da causa: $279.00 POLO ATIVO: Nome: 

IRACY ARAUJO ASSUNCAO Endereço: Rua Ceará, 398, centro, 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 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->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, 3 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 
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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: 1000402-85.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

SOLEVANTE ANJO RODRIGUES (REQUERENTE)

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 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000402-85.2018.8.11.0023 Valor da causa: 

$157.06 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: SOLEVANTE ANJO RODRIGUES Endereço: Rua Fortaleza, 383, 

Nova Esperança, 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 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para no prazo legal 5 (cinco) 

dias apresentar impugnação à contestação. PEIXOTO DE AZEVEDO, 3 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 Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002212-28.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

EVALDO MARCO ANTONIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR FERREIRA DA ROCHA (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 das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 132983 Nr: 549-95.2017.811.0013

 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: Rosiane da Silva Adriano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Vicente Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dainez Nogueira Moreira - 

OAB:5006/MT

 III – DISPOSITIVO:

Posto isto, com fulcro no art. 5º da Lei 9.278/96 e nos artigos 1.723 a 

1.725 do Código Civil, bem como no art. 226, § 3º, da Constituição Federal, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, para declarar a 

existência da união estável entre ROSIANE DA SILVA ADRIANO e SIDNEI 

VICENTE PEREIRA, de agosto de 2013 a setembro de 2016, a fim de que a 

presente sentença produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive para 

fins de partilha de bens.

Condeno o requerido ao pagamento da quantia de R$ 3.685,39 (três mil 

seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos) à autora como 

remanescente do direito de partilha dos bens adquiridos durante a 

constância da união estável, com juros de 1% a.m. e correção monetária 

pelo índice do INPC/IBGE deste da data da citação.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto, pelos fatos e fundamentos 

expostos, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, 

na forma do art. 85, §2º, CPC.

P. R. I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 122005 Nr: 4499-49.2016.811.0013

 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: PEDRO MIGUEL VELASCO POCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIS CHAPELETTI, ROSEMEIRE 

APARECIDA PREARO CHAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dê-se vistas ao autor do despacho de Ref: 120.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 130049 Nr: 8197-63.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BATDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:19320 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16173/O

 Vistos.

Trata-se de pedido de declínio de competência para o Juízo da Comarca 

de Cuiabá – MT, em razão da mudança de endereço da representante do 
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menor para Rua Minas Gerais, nº 14, Qd 100 CPA, Morada da Serra, 

Cuiabá II, Cuiabá/MT, CEP 78.055-418.

Intimado, o ‘parquet’ pugnou pela remessa dos autos.

Relatado. Decido.

Tratando-se de pretensão a recebimento de prestação alimentícia em 

favor de menor, quando no curso da relação processual há alteração do 

local de residência do guardião do menor, o processo que estava 

tramitando na residência antiga deve acompanhar a criança/adolescente 

para a nova residência, de maneira que o objetivo da norma não se perca, 

na forma do art. 147, I, do ECA.

Isso posto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o 

presente feito para o r. Juízo da Comarca de Cuiabá - MT.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151885 Nr: 8834-77.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sônia Silva de Freitas

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA 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.: 147351 Nr: 6734-52.2017.811.0013

 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: RODRIGO BORGES SERAFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bacana Comércio de Veículos,Peças e 

Acessórios Ltda, José Abreu de Oliveira, Eli Donizete Azeredo Serafim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE TADEU MALVENIER 

NEVES GARCIA - OAB:9108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Vistos.

Intime-se pessoalmente para que dê andamento ao feito em cinco dias, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 142053 Nr: 4473-17.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antonio João 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: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Vistos.

Diante da desistência da oitivida da testemunha pelo réu (Ref: ) e da 

inércia do autor para indicar provas (Ref:), declaro a fase probatória 

encerrada.

Dê-se vistas para memoriais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81911 Nr: 4140-41.2012.811.0013

 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: Ilga Maria Ferraz Pacheco, Jandira Piccinin Pegoraro, 

Marco Aurélio Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Bento Ferraz Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO PAIVA - 

OAB:19137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia A de M . Navarro - 

OAB:, CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - OAB:6606, 

MARCO AURELIO PAIVA - OAB:19137

 Vistos.

Proceda-se a atualização dos registros dos patronos das partes.

Após, cumpra-se Ref: 190.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 117015 Nr: 2565-56.2016.811.0013

 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: JHONATTAN ALMEIDA MONTILHA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com fulcro 

assente no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 141436 Nr: 4221-14.2017.811.0013

 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 Aparecida da Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntada aos 

autos é tempestivo, sendo assim, abro vista dos autos a parte contrária 

para contrarrazoar o recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 95007 Nr: 5644-14.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefônica Data S/A, Anita Calçados Ltda, 

Banco Ibi S/A - Banco Múltiplo, REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS, 

B V FINANCEIRA S/A, LOJAS RENNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joyce Braga - OAB:19496-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A, DANIELE YUKIE FUKUI - 

OAB:13589/O, EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - OAB:3947, JOYCE BRAGA 

- OAB:19496/O, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT

 Vistos.

Aguarde-se resposta.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156465 Nr: 11031-05.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB/MT 8506-A

 Vistos.

Dê-se vistas ao autor para que se manifeste acerca da petição retro.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 114430 Nr: 1725-46.2016.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

Social-BNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFG do Brasil Ltda, Manoel Joaquim da Silva 

Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Forster - OAB:209708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:6.005A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de dilação como requerido pelo autor pelo prazo de trinta 

dias para se manifestar acerca da perícia realizada.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 120495 Nr: 3770-23.2016.811.0013

 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: Zigomar Ferreira Franco, Liliana Queiroz Ferreira Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Macário Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUONADUCE BORGES - 

OAB:10114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Bettanin de 

Barros - OAB:7901/MT, Carlos Henrique Fagundes Magualhães - 

OAB:17.567

17567/M

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 130735 Nr: 8458-28.2016.811.0013

 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): Ademilson Zarzenon, Isabel Zarzenon, A. 

ZARZENON E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Cite-se como requerido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167405 Nr: 3818-11.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLECHA & BLECHA LTDA, Mariluce Batista 

Leal Blecha, Hugo Giovane Leal Blecha - menor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151831 Nr: 8808-79.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Reginaldo Baião

 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: RENATO C. CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos.

Os honorários deverão ser pagos pelo Estado de Mato Grosso mediante 

requisição, conforme Ref: 26.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 113201 Nr: 1311-48.2016.811.0013

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIKO KIHARA SATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YASUKIT KIHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS CARVALHO 

FARIA - OAB:18744/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 Vistos.

 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.: 118893 Nr: 3170-02.2016.811.0013

 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: Ana Cristina Lopes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntada aos 

autos é tempestivo, sendo assim, abro vista dos autos a parte contrária 

para contrarrazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 160978 Nr: 874-36.2018.811.0013

 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: MAURO PINCERATTO

 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:

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntada aos 

autos é tempestivo, sendo assim, abro vista dos autos a parte contrária 

para contrarrazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 152971 Nr: 9410-70.2017.811.0013

 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: NUNCIO FRANCISCO DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntada aos 

autos é tempestivo, sendo assim, abro vista dos autos a parte contrária 

para contrarrazoar o recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 113375 Nr: 1407-63.2016.811.0013

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Soares de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIVAL BARBOSA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MOREIRA DIAS - 

OAB:14279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL DE CARVALHO 

FRANCO - OAB:OAB/MT 3.498-A

 Vistos.

Certifique-se o cartório se as partes, pelos patronos devidamente 

habilitados nos autos, foram intimadas acerca da sentença, bem como 

acerca da ocorrência de trânsito em julgado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 155599 Nr: 10661-26.2017.811.0013

 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: DINOVAN CHAVES DOS SANTOS

 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:

 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 

auxílio doença ao autor, desde a data da suspensão administrativa, 

condenando ainda a instituição a convertê-la em aposentadoria por 

invalidez a partir da data da constatação pelo laudo pericial. 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 ser observado 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 das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147013 Nr: 6590-78.2017.811.0013

 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: CELSO LUIZ FANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Marcos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029, Ronaldo Moreira Dias - OAB:14279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 III – DISPOSITIVO

Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE OS EMBARGOS, e determino a 

conversão do feito em execução por quantia certa, ou seja, pelo valor 

apresentado pelo autor de R$ 129 000,00 (cento e vinte e nove mil reais), 

devidamente corrigido e com juros de 1% a.m. a partir da citação válida.

Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais, bem como 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da 

condenação, considerando o trabalho desenvolvido pelo profissional.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 99275 Nr: 1758-70.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Túlio Miguéis Jacob - 

OAB:6204/MT

 Vistos.

Expeça-se Pré-Alvará em favor do exequente.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150291 Nr: 8125-42.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EDINEIDE TOMICHA CESARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (MUNDIAL 

EDITORA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Henrique Stábile - 

OAB:OAB/SP 251.594, Wanessa Cristina de A.Garcia - OAB:OAB/MS 

16.208-

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 112591 Nr: 1096-72.2016.811.0013

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Ad. de Ass. do 

Noroeste de MT-Sicredi Noroeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Henrique Taugino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 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.: 162275 Nr: 1453-81.2018.811.0013

 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: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE MARTINS PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.
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Diante da peça acostada em Ref: 38, verso, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Proceda-se o levantamento de eventuais penhoras realizadas no presente 

feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 99365 Nr: 1798-52.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo Godencio Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a parte autora, para que junte aos autos cálculo atualizado da 

dívida na forma da presente decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 112901 Nr: 1172-96.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Karling

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 125625 Nr: 6051-49.2016.811.0013

 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: José de Souza Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A., REAL BRASIL 

CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Vistos.

Da análise da petição de Ref: 166, a qual consta o detalhamento dos 

serviços periciais a ser prestados, bem como as horas de trabalho 

necessário para a conclusão do laudo técnico, entendo como devida a 

quantia de R$ 6.980,00 (seis mil, novecentos e oitenta reais) de honorários 

periciais, motivo pelo qual os homologo.

Intime-se o requerido para que, no prazo de cinco dias, recolha o valor 

integral dos honorários periciais, os quais poderão ser reavidos em 

eventual improcedência do pleito inicial.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166625 Nr: 3470-90.2018.811.0013

 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: FRANCISCO RIQUELME, GISLENE RODRIGUES 

RIQUELME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divanira Niemens Leal, Amarildo Niemem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT, MAÍRA GASPAR SANTOS - OAB:21014/O

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 05.12.2018, às 

17h00, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 149981 Nr: 7926-20.2017.811.0013

 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: Francisco Celso Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 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 auxílio doença ao autor, a partir da data da citação, ou se 

for o caso, da data em que o autor fez o pedido administrativamente à 

autarquia, calculado na forma do art. 61 da Lei 8.213/1991, devendo 

perdurar por um ano.

 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 data da citação, ou se for o caso, da data em que o autor fez o 

pedido administrativamente à autarquia, calculado na forma do art. 61 da 

Lei 8.213/1991, devendo ser observado 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.: 151955 Nr: 8861-60.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. P. Bras Confecções ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, 

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.: 134437 Nr: 1173-47.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEIR CARLOS SCHUENCK

 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:

 Arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 100081 Nr: 2115-50.2015.811.0013

 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: JUCELIA MARIA DA SILVA, JDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO CAMILO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Certifico que, conforme determinação de referência 126 e, tendo em vista 

a parte autora já ter manifestado (ref. 129)impulsiono o feito INTIMANDO a 

parte requerida para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147245 Nr: 6679-04.2017.811.0013

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G MORALES ME, Gilmar Morales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o 

campo: discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente 

deve selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 110513 Nr: 254-92.2016.811.0013

 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: Maria Cristina Margonato Porfírio da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Ricardo Porfírio da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o inventariante para que, no prazo de dez dias, Outrossim, faça 

prestação de contas de todas as transações efetuadas com a venda das 

reses.

Após, dê-se vistas ao MPE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 122299 Nr: 4593-94.2016.811.0013

 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: ORIVALDO VAZ DE OLIVEIRA

 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:

 Vistos.

Orivaldo Vaz de Oliveira, já qualificado, ajuizou a presente ação para 

concessão de benefício de amparo assistencial ao deficiente, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS sustentando que se 

fazem presentes os requisitos fáticos e legais para procedência do 

pedido.

Citado, o INSS apresentou contestação pugnando pela improcedência do 

pedido contido na inicial.

Prova pericial e Estudo Social juntado aos autos.

É o relatório. Decido.

Os documentos que constam dos autos dispensam prova oral e, não 

havendo prova oral, e tendo as partes se manifestado acerca dos laudos 

juntados aos autos, são dispensáveis alegações finais.

Quanto ao mérito, o pedido é improcedente, diante da constatação de 

renda ‘per capita’ superior ao previsto no art. 20, §3º, da Lei n. 8742/93, 

senão vejamos:

 “Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um 

salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 

(sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de 

prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.

 (...)

§ 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com 

deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 

1/4 (um quarto) do salário-mínimo.

 Dessa forma constata-se que a autora não preenche o requisito relativo à 

renda familiar. Constatou-se que a autora e a família possuem a renda 

estabelecida na lei como máximo, o que se depreende do Estudo Social 

realizado.

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.

 Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

 Sem custas ou honorários.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150667 Nr: 8310-80.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E C MAGISTRI & CIA LTDA - ME, eder carlos 

magistri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de execuções que 

tramitam nesta vara e considerando o seu atual quadro funcional, e ainda 

mais, corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 do CPC, aplicado 

analogicamente, não será deferida a expedição de ofícios com o objetivo 

de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal compete 

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), o que, não 

se afigura no presente caso.

Isso posto, indefiro o pedido retro.

Intimem-se para dar andamento ao feito no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 155817 Nr: 10736-65.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: Francisca Patrícia Siqueira Costa, JOILSON CARNEIRO 

GERALDES, Leire Kelle Alves Ferreira, Roseli Gomes Rodrigues, LUCAS 

GONÇALVES AZAMBUJA, Suelem Nunes dos Santos Martins, Vanderlei 

joão da Silva.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS 

- OAB:15088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de dez dias, manifestem-se 

quanto à existência de coisa julgada quanto aos autos de código n. 81161.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 18853 Nr: 2742-74.2003.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Justino do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Severino da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante da desistência do pedido (Ref: 38), 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161975 Nr: 1304-85.2018.811.0013

 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): ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA, Jose 

Filho Neto, ALAIR BICALHA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Suspenda-se como requerido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163961 Nr: 2144-95.2018.811.0013

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE LADISLAU MEDEIROS , Ana Laura Leal 

Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LAURA LEAL MEDEIROS - 

OAB:381876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nada sendo requerido, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161017 Nr: 883-95.2018.811.0013

 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: CINTHIA APARECIDA PEREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DO PRADO 

JUNIOR - OAB:10709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B.MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Vistos.

Defiro o pedido de habilitação dos patronos do requerido.

Após, designe-se data para audiência de mediação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150848 Nr: 8388-74.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Paulo Sergio Cazeli Bezerra, ROSIMEIRE CAZELI 

BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029, IVAIR BUENO LANZARIN - OAB:OAB/MT 8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez. - 

OAB:8506-A

 Vistos.

Diante do equívoco cometido, majoro os honorários periciais para R$ 

1.000,00 (mi reais), a ser arcados pelo Estado de Mato Grosso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 141489 Nr: 4254-04.2017.811.0013

 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: Eliane Valim de Freitas Azevedo, João Fagner Azavedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes neste feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151065 Nr: 8474-45.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jackson Pereira de Queiroz

 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: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:MT 8506-A, Rodrigo Pouso de Miranda - OAB:MT 12.333

 Vistos.

Diante do equívoco cometido, majoro os honorários periciais para R$ 

1.000,00 (mi reais), a ser arcados pelo Estado de Mato Grosso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161849 Nr: 1232-98.2018.811.0013

 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: andreia chapini de oliveira, Miene Chapini de Oliveira, 

Vanessa Chapini de Oliveira, AJCdO, Maria Ângela Chapini de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte autora não foi localizada no endereço informado aos autos.

Desta forma, ausente os pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, mormente quando cabe ao 
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requerente manter seus dados atualizados nos autos.

Posto isto, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145129 Nr: 5733-32.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jessé Paixão Domingues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:OAB/MT 19.142/O, FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903

 Vistos.

Diante do equívoco cometido, majoro os honorários periciais para R$ 

1.000,00 (mi reais), a ser arcados pelo Estado de Mato Grosso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 99719 Nr: 1949-18.2015.811.0013

 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: MANOEL MESSIAS GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON PINHEIRO LEITE - 

OAB:19744/O

 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.: 150617 Nr: 8286-52.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB: MT 8506-A, Rodrigo Pouso de Miranda - OAB:MT 12.333

 Vistos.

Diante do equívoco cometido, majoro os honorários periciais para R$ 

1.000,00 (mi reais), a ser arcados pelo Estado de Mato Grosso.

Dê-se vistas ao apelado para que apresente as contrarrazões recursais 

no prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154158 Nr: 9986-63.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALICE SCHIMITD DE LIMA

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos.

Diante do equívoco cometido, majoro os honorários periciais para R$ 

1.000,00 (mi reais), a ser arcados pelo Estado de Mato Grosso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145511 Nr: 5927-32.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Leiliane Cordeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:OAB/MT 15.005-A, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:OAB/MT 

12.903

 Vistos.

Diante do equívoco cometido, majoro os honorários periciais para R$ 

1.000,00 (mi reais), a ser arcados pelo Estado de Mato Grosso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143885 Nr: 5208-50.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Josemar Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio João Soito - 

OAB:OAB/MT 114.089, Henrique A.F. Mota - OAB:OAB/RJ113.815

 Vistos.

Diante do equívoco cometido, majoro os honorários periciais para R$ 

1.000,00 (mi reais), a ser arcados pelo Estado de Mato Grosso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 105060 Nr: 4167-19.2015.811.0013

 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: JUYRACI DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443, Robervelte Braga Francisco - OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT

 Vistos.

Diante do equívoco cometido, majoro os honorários periciais para R$ 

1.000,00 (mi reais), a ser arcados pelo Estado de Mato Grosso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150751 Nr: 8352-32.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BIANCA MARIA CRISOSTOMO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT 8506-A, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:OAB/MT 12.333

 Vistos.

Diante do equívoco cometido, majoro os honorários periciais para R$ 

1.000,00 (mi reais), a ser arcados pelo Estado de Mato Grosso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 144486 Nr: 5478-74.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Consuelo Lourença Aiardes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 
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ZANDONADI

ZANDONADI - OAB:OAB/MT 5736/O

 Vistos.

Diante do equívoco cometido, majoro os honorários periciais para R$ 

1.000,00 (mi reais), a ser arcados pelo Estado de Mato Grosso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137070 Nr: 2426-70.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Walison de Souza Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO C. CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8184

 Vistos.

Diante do equívoco cometido, majoro os honorários periciais para R$ 

1.000,00 (mi reais), a ser arcados pelo Estado de Mato Grosso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151729 Nr: 8768-97.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JESSICA SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:MT 8506-A, Rodrigo Pouso de Miranda - OAB:MT 12.333

 Vistos.

Diante do equívoco cometido, majoro os honorários periciais para R$ 

1.000,00 (mi reais), a ser arcados pelo Estado de Mato Grosso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145140 Nr: 5741-09.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ester Francisca Silva Valadão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO C. CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8184

 Vistos.

Diante do equívoco cometido, majoro os honorários periciais para R$ 

1.000,00 (mi reais), a ser arcados pelo Estado de Mato Grosso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150643 Nr: 8301-21.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Aneli Moreira Dias Voznhak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB: MT 8506-A, Rodrigo Pouso de Miranda - OAB: MT 12.333

 Vistos.

Diante do equívoco cometido, majoro os honorários periciais para R$ 

1.000,00 (mi reais), a ser arcados pelo Estado de Mato Grosso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 139129 Nr: 3299-70.2017.811.0013

 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: Eliete Leite de Souza, Ana Claudia de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT

 Vistos.

Diante do equívoco cometido, majoro os honorários periciais para R$ 

1.000,00 (mi reais), a ser arcados pelo Estado de Mato Grosso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 116989 Nr: 2556-94.2016.811.0013

 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: Júlio Cesar Gomes Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 Vistos.

Diante do equívoco cometido, majoro os honorários periciais para R$ 

1.000,00 (mi reais), a ser arcados pelo Estado de Mato Grosso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161017 Nr: 883-95.2018.811.0013

 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: CINTHIA APARECIDA PEREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DO PRADO 

JUNIOR - OAB:10709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B.MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Posto isso, defiro a antecipação de tutela pretendida para determinara 

parte requerida, 1) retire imediatamente o nome da requerente do 

SERASA/SPC, 2) se abster de exigir a cobrança referente a suposta 

compra que nunca foi realizada pela autora; 3) Determinar o cancelamento 

do contrato existente e inscrito no SPC (contrato sob 

nº.21114300690411), de boletos e dos débitos existentes em nome da 

autora.Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do 

art.77, ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária 

para assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de 

antecipação da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no 

valor de R$100,00 por dia, até o montante de R$5.000,00 (cinco mil 

reais).Na seqüência, prossiga-se com a designação de audiência para 

conciliação e citação do réu para, querendo, contestar a presente 

demanda.Intimem-se e Cumpra-se.Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000927-97.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. O. (AUTOR(A))

D. S. (AUTOR(A))

E. O. D. S. J. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. C. R. (RÉU)

W. D. D. F. F. (ADVOGADO(A))

I. A. C. M. (RÉU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 524 de 804



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

L A C E R D A  C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  P r o c e s s o : 

1000927-97.2018.8.11.0013; Valor causa: $30,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, DIREITO DE IMAGEM]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que a Contestação (ID 

15434223) é Tempestiva. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 CGJ, 

abro vista à parte autora para manifestação no prazo legal. Pontes e 

Lacerda, 3 de outubro de 2018 LAUDICEIA SOUZA SANTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000869-94.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON OLIVEIRA CASSIANO (AUTOR(A))

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000869-94.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$13,500.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, a 

contestação de nº 14562939 apresentada é tempestiva. Assim, com 

amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se 

manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 3 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001521-14.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELANE GONCALVES CRUZ (AUTOR(A))

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001521-14.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$18,613.56; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[CARTÃO DE CRÉDITO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, 

a contestação de nº 15711823 apresentada é tempestiva. Assim, com 

amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se 

manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 3 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000971-19.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIRLENE DIAS CAMPOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000971-19.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$30,321.20; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; 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 15138986, 

decorrendo o prazo previsto na Lei. Assim, e com amparo no provimento 

56/2007, abrimos vista para autora se manifestar. Pontes e Lacerda, 3 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000971-19.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIRLENE DIAS CAMPOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000971-19.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$30,321.20; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; 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 15138986, 

decorrendo o prazo previsto na Lei. Assim, e com amparo no provimento 

56/2007, abrimos vista para autora se manifestar. Pontes e Lacerda, 3 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000971-19.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIRLENE DIAS CAMPOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000971-19.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$30,321.20; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; 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 15138986, 

decorrendo o prazo previsto na Lei. Assim, e com amparo no provimento 

56/2007, abrimos vista para autora se manifestar. Pontes e Lacerda, 3 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: 1000667-20.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OESTE VEICULOS BATIDOS LTDA - ME (AUTOR(A))

WESLEY JUNQUEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER COSTA NOGUEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000667-20.2018.8.11.0013. AUTOR: 

OESTE VEÍCULOS BATIDOS LTDA-ME. RÉU: WAGNER COSTA NOGUEIRA. 

Vistos. Pretende a parte requerida, por meio do petitório de ID nº. 

14719280 e 15716016, a reconsideração da decisão que indeferiu o 

pedido de tutela provisória (ID nº. 14375849). É certa a inexistência jurídica 

de “pedido de reconsideração” no ordenamento jurídico brasileiro em vigor, 

figura oriunda do direito comparado, inaplicável ao nosso sistema 

processual. Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios forenses, 

de tal expediente, objetivando a modificação de decisão judicial. Contudo, 

para se insurgir contra decisão judicial só há uma via a ser eleita: o 

recurso (afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que eventual “pedido de 

reconsideração” não interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora 
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manifestação dos Tribunais Superiores, vejamos: “EMENTA: AGRAVO 

INTERNO - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO - PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO - DESPACHO QUE MANTEVE A DECISÃO 

QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO - PRECLUSÃO - RECURSO 

NÃO PROVIDO. O pedido de reconsideração não tem o condão de 

interromper e nem suspender o prazo para a interposição do recurso 

cabível. Caracterizada a preclusão temporal, nos moldes do art. 473 do 

Código de Processo Civil, não cabe qualquer discussão ou apreciação de 

questão já decidida. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0024.10.063591-1/004, 

Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

05/08/2014, publicação da súmula em 11/08/2014)”. Desta forma, 

INDEFIRO o pedido de reconsideração e mantenho inalterado o “decisum” 

de ID nº. 14375849, tal como foi lançado. Assim, CUMPRA-SE na íntegra a 

decisão de ID nº. 14375849, providenciando e expedindo o necessário 

com celeridade. Pontes e Lacerda, 3 de outubro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000558-06.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO (ADVOGADO(A))

UILTO FRANCISCO RODRIGUES (AUTOR(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 DESPACHO Processo: 1000558-06.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

UILTO FRANCISCO RODRIGUES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. CUMPRA-SE a decisão inaugural, "in totum". Pontes e 

Lacerda, 3 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002311-95.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

RAYMUNDO VICTOR DA COSTA RAMOS SHARP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO MEDEIROS SHARP OAB - 606.884.407-20 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR ROCHA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002311-95.2018.8.11.0013 AUTOR: 

ESPÓLIO DE RAYMUNDO VICTOR DA COSTA RAMOS SHARP RÉU: 

PAULO CESAR ROCHA DOS SANTOS 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, 03 de 

outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002313-65.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON FRANCISCO DE MOURA (ADVOGADO(A))

LIODENES SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE LOPES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002313-65.2018.8.11.0013 AUTOR: 

LIODENES SANTANA DE ALMEIDA RÉU: MARILENE LOPES DE OLIVEIRA 

Vistos. CERTIFIQUE-SE o Cartório Distribuidor sobre a eventual existência 

de prévia distribuição de inventário dos bens deixados por Marilene Lopes 

da Conceição. Após, INTIME-SE a autora, na pessoa de seu advogado, via 

DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, (i) juntar nos autos a cópia atualizada da matrícula do imóvel a ser 

inventariado, registrado sob nº 7.890 no 1º CRI de Pontes e Lacerda; (ii) 

juntar o contrato de compra e venda do imóvel firmado pelos herdeiros de 

Marilene Lopes de Oliveira para Nailto de Oliveira Santos e; (iii) informar se 

a “de cujus” possui, atualmente, herdeiros conhecidos e, em caso positivo, 

indicar seus atuais paradeiros. Decorrido o prazo supra, PROMOVA-SE a 

conclusão dos autos. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 03 de outubro de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 127339 Nr: 6895-96.2016.811.0013

 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: Ilza Regina Sanches

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:19320 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Júnior - 

OAB:7400/MT

 Vistos.

ILZA REGINA SANCHES, com qualificação na inicial, ajuizou AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS contra LUIZ CARLOS FERREIRA 

DE LIMA, alegando, em síntese, que sofreu dano material em razão da 

parte ré ter colidido na sua motocicleta que se encontrava estacionada em 

frente de seu local de trabalho.

 Na ocasião, a parte ré conduzia um trator, oportunidade pela qual, após 

realizar o descarregamento de mercadorias em uma transportadora ao 

lado do local de trabalho da autora, passou por cima da motocicleta, 

causando os danos descritos no boletim de ocorrência e consoante fotos 

anexas.

 Citada por edital, a parte ré não apresentou resposta (fl. 51), razão pela 

qual o Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT atuou no processo como 

curador especial, contestando por negativa geral (fl. 58).

 E os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Por ser desnecessária a produção de outras provas, o processo 

comporta julgamento na fase em que se encontra.

 Cabe observar, em primeiro lugar, que todas as formalidades legais foram 

observadas.

 A parte ré não foi localizada nos diversos endereços diligenciados (fls. 

31 e 44), motivando a expedição do edital de citação.

 Decorrido o prazo para resposta, seguiu-se a atuação do curador 

especial, que não apontou irregularidades formais.

Conforme prova documental (fls. 15/19), o veículo da autora sofreu 

colisão, sendo, literalmente, “atropelado”, por veículo conduzido pela parte 

ré, do que resultou o dano material (dano emergente).

Tal prova confirma as alegações da inicial quanto à existência da 

responsabilidade, quadro que não foi alterado pela contestação por 

negativa geral, que não tem força, dada a falta de elementos que se 

caracterizam como fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, para 

desconstituir o inequívoco direito da parte autora.

Em síntese, não foram rebatidas as alegações da parte autora e não há 

nada nos autos que sustente a inviabilidade do pedido, o que autoriza o 

seu acolhimento.

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, na 

forma do art. 487, inciso I, do NCPC, e CONDENO a parte ré no pagamento 

de indenização pelo dano material – emergente - no valor de R$ 2.666,06 

(dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e seis centavos), com 

correção monetária pelo índice INPC/IBGE, a partir da data do efetivo 

prejuízo (Súmula nº 43 do STJ), e juros moratórios de 1% (um por cento) 

ao mês, a contar do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte ré ao 

pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários 

advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com espeque no art. 85, § 

8º, do Novo Código de Processo Civil.

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.
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INTIMEM-SE via DJE.

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.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92258 Nr: 3609-81.2014.811.0013

 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: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON JONAS RODRIGUES (PLANEJAR 

IMÓVEIS), GILSON JONAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 Isto posto, DECLARO LÍQUIDA a condenação anteriormente imposta, 

fixando-se como valor devido, nesta fase de liquidação de sentença por 

arbitramento, o indicado no laudo pericial, ou seja, R$ 100.929,36 (cem mil, 

novecentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos), motivo pela qual 

HOMOLOGO-O.Sobre o citado valor deverá incidir correção monetária, a 

contar da data do laudo pericial (17 de outubro de 2017) pelo incide 

INPC/IBGE e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a 

contar da publicação desta decisão (neste sentido: TJRS, Agravo de 

Instrumento nº 70069534014, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de 

Julgamento: 10/08/2016, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

DJE 17/08/2016). CONDENO os réus ao pagamento de custas e despesas 

do processo referentes à fase de liquidação, nos termos do art. 86, 

parágrafo único, do NCPC. Por ora, DEIXO de arbitrar honorários 

advocatícios, que terão cabimento apenas na fase de cumprimento da 

sentença e na hipótese do art. 523,§ 1º, do Código de Processo 

Civil.PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do 

Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário.Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Às providências.Pontes e Lacerda, 25 de 

setembro de 2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 10338 Nr: 374-63.2001.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Osmar Franco Severino, Iranilce Auxiliadora 

de Melo Severino, Ana Alice de Melo Franco Severino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Daniel Limiro Marçal, Renata 

Gonçalves Coimbra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOMINGUES 

FERNANDES - OAB:13.384/MT, Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Autos nº 374-63.2001.811.0013

Código 10338

Vistos.

Compulsando minuciosamente os autos, não vislumbro a juntada do termo 

de inventariante da suposta ex-cônjuge do executado e/ou habilitação dos 

herdeiros no polo passivo.

Na forma do art. 76, §1º, inciso I, do NCPC, deverá o exequente, no prazo 

de 30 (trinta) dias, regularizar a representação processual do executado, 

sob pena de extinção.

Ademais disso, suprida tal etapa, no mesmo prazo supra, deverá o 

exequente carrear aos autos a matrícula do imóvel rural, cujo direito 

possessório foi penhorado nos autos.

Por outro lado, o imóvel de matrícula nº 11989 (fl. 197) é de propriedade de 

terceiros e não foi penhorado até o momento, de modo que DEFIRO a 

desistência da medida executiva em relação ao aludido bem, “ex vi” do art. 

775, “caput”, do NCPC.

Após o cumprimento da presente decisão, PROMOVA-SE a conclusão dos 

autos para análise do pleito retro formulado (fls. 237/241).

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 25 de setembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 82199 Nr: 4456-54.2012.811.0013

 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): Geremias Ferreira Guillen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dainez Nogueira Moreira - 

OAB:5006/MT

 Tendo em vista o teor dos documentos de fls. 114/120vº, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, intimo a parte ré para manifestação, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 101953 Nr: 2901-94.2015.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdete Pupo Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

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.: 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:

 Tendo em vista o teor do documento de fl. 98 (ref. 63), 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.: 38003 Nr: 582-37.2007.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sisproel-Sistema e Projetos Eletrônicos Ltda., 

Jorge Luiz Roscete, Eliane Menezes Roscete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wagner Shimosakai - 
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OAB:OAB/MT 10386-B

 Isto posto, traçadas tais premissas e sem mais delongas, REJEITO a 

exceção de pré-executividade ofertada por SISPROEL SISTEMA E 

PROJETOS ELETRONICOS LTDA contra FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO. Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE. 

Após, nada sendo requerido no prazo de 5 (cinco) dias, ARQUIVEM-SE os 

autos.INTIME-SE e CUMPRA-SE.Pontes e Lacerda, 28 de setembro de 

2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 115893 Nr: 2173-19.2016.811.0013

 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: MARIA LOPES DE ANDRADE

 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:

 Vistos.

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 138300 Nr: 2998-26.2017.811.0013

 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: JOSÉ MARTINS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 130026 Nr: 8182-94.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo de Oliveira Castellini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, CUMPRA-SE integralmente a decisão proferida à fl. 146, 

concernente à expedição de ofício a Delegacia da Receita Federal do 

Brasil de Cuiabá informando a exclusão da restrição no veículo FIAT/UNO 

MILLE FIRE FLEX, placa KAH3192. Para tanto, segue em anexo o 

comprovante da retirada da restrição.

Ademais, INDEFIRO o pedido de fls. 165/166, uma vez que a consulta ao 

Sistema Bacenjud já fora realizada às fls. 92/94, 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.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 125822 Nr: 6165-85.2016.811.0013

 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: Sergio Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O, 

SEILA MARIA ALVARES DA SILVA - OAB:4161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 112301 Nr: 992-80.2016.811.0013

 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: OLGA STEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em razão do recurso de apelação interposto às fls. 

100/117 (ref. 64), 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 das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 65290 Nr: 1330-93.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilga Maria Ferraz Pacheco, Espolio de Bento Ferraz 

Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Google Brasil Internet Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio Arantes Ferreira - 

OAB:5.920, Felipe de Freitas Arantes - OAB:11700, Juliana Moura 

Nogueira - OAB:7920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Brock - 

OAB:91311/SP, SOLANO DE CAMARGO - OAB:149.754/SP

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução provisória, nos termos do 

art. 485, inciso VI, do NCPC.CONDENO o exequente ao pagamento das 

custas processuais, taxa judiciária e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 

1.905.000,00), nos termos do art. 82, §2º, c/c art. 85, §2º, incisos I a IV e 

§10 do NCPC, observada a suspensão da exigibilidade das verbas fixadas 

caso o exequente seja beneficiário da gratuidade da justiça.Dispensado o 

registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.Oportunamente, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, após, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.Por fim, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de estilo.Às providências.Pontes e Lacerda, 

28 de agosto de 2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz (a) de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157502 Nr: 11616-57.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristina Maria dos Santos ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CRISTINA MARIA DOS SANTOS ME, 

CNPJ: 12936404000170. 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 
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seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de CRISTINA MARIA DOS 

SANTOS ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de TX DE 

LIC. P/ LOC. E FUNC. (CONTR.), inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 698/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2016

 - Valor Total: R$ 3.584,23 - Valor Atualizado: R$ 3.584,23 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que não exauriu todos os meios 

de obtenção de endereço e citação da parte executada, DECLARO a 

nulidade da citação editalícia realizada nos autos.Ademais, DETERMINO a 

busca de endereço da(s) executada(s) junto ao Sistema Infojud.Na 

hipótese de localização de endereços diversos daqueles já diligenciados, 

CITE-SE a executada, na forma do art. 8°, inciso I, da Lei n° 

6.830/80.Cumprida todas as determinações supra e não havendo resposta 

acerca de novos endereços, CITE-SE a parte executada por edital na 

forma do art. 8º, inciso IV, da Lei n° 6.830/80. Caso decorra o prazo de 

citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como 

curador especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos 

termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser 

remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao exequente para 

requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os autos 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gean Carlos Balduino 

Junior, digitei.

Pontes e Lacerda, 02 de outubro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109062 Nr: 5817-04.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO RAMOS LOPES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Barbosa Arruda - 

OAB:13.346/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILBERTO RAMOS LOPES ME, CNPJ: 

12105678000118. 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: O autor concedeu ao réu um financiamento no valor de 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para ser restituído por meio de 36 

prestações mensais, no valor de R$ 1.188,37 (um mil, cento e oitenta e oito 

reais e trinta e sete centavos), com vencimento final em 14/07/2014, 

mediante Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido 

por Alienação Fiduciária, celebrado em 14/07/2011. (...) Ocorre, porém, 

que o réu tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das 

prestações a partir de 14/03/2014, incorrendo em mora desde então, nos 

termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com as alterações da 

Lei nº 13.043/2014.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 9.149,28 - Valor 

Atualizado: R$ 9.149,28 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido de citação por edital da parte 

executada na forma do art. 246, IV, do Novo Código de Processo 

Civil.Decorrido o prazo de citação e havendo manifestação, tornem os 

autos conclusos.Caso decorra o prazo “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde 

já NOMEIO como curador especial a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos 

deverão ser remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao 

exequente para requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os 

autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

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, Gean Carlos Balduino 

Junior, digitei.

Pontes e Lacerda, 02 de outubro de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120110 Nr: 3637-78.2016.811.0013

 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: C. CELIDONIO NETO & CIA. LTDA. – ME,, Nádia Patrícia 

Oliveira Trindade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leide Laura Costa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEIDE LAURA COSTA SILVA, Cpf: 

89167821120, Rg: 1316685-9, Filiação: Agrimar José da Silva e Vilma 

Aparecida Costa Silva, data de nascimento: 23/06/1979, brasileiro(a), 

natural de Colorado-RO, solteiro(a), cabeleireira, Telefone 65-9698-9475. 

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: Através de dois contratos de compromisso de compra 

e venda de unidade de loteamento urbano firmados concomitantemente em 

08 de agosto de 2012, a autora prometeu à venda à requerida os Lotes nº 

11 e 12 da Quadra 06, do Loteamento Santa Cruz II, decorrente do Alvará 

de Loteamento nº 03834/2010, expedido pela prefeitura municipal de 

Pontes e Lacerda e na conformidade da Lei nº 6.766/1979, procedendo ao 

respectivo registro na matrícula nº 17.636, do Cartório do Registro de 

Imóveis de Pontes e Lacerda, onde se encontra arquivado o processo de 

loteamento. (...) Uma vez realizado o negócio simultâneo de ambos os 

lotes na data de 08 de agosto de 2012, (...) deixou a requerida de honrar 

os compromissos assumidos no mês de fevereiro de 2015. (...) Diante de 

tal informação, a empresa autora envidou todos os esforços no sentido de 

localizar a devedora, sendo desconhecido o seu paradeiro. Presume-se 

que o endereço fornecido á autora, para onde, inclusive, foi endereçado o 

protesto, tratava-se de imóvel locado já não mais ocupado pela requerida, 

que deixou de residir em Pontes e Lacerda, encontrando-se atualmente em 

local ignorado.

Despacho/Decisão: Vistos.INDEFIRO o pedido de fl. 78, uma vez que não 

exauriu todos os meios de citação da executada.Ademais, DETERMINO a 

busca de endereço da executada junto ao Sistema de Informações 

Eleitorais (Siel). Na hipótese de localização de endereços diversos 

daqueles já diligenciados, CITE-SE a executada, na forma do art. 246, I, do 

Novo Código de Processo Civil.Cumprida todas as determinações supra e 

não havendo resposta acerca de novos endereços, CITE-SE a parte 

executada por edital na forma do art. 246, IV, do Novo Código de Processo 

Civil. Caso decorra o prazo de citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE 
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e desde já NOMEIO como curador especial a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos 

deverão ser remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao 

exequente para requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os 

autos conclusos. 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, Gean Carlos Balduino 

Junior, digitei.

Pontes e Lacerda, 02 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.: 150968 Nr: 8450-17.2017.811.0013

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Udson de Souza Valadão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, intimo 

a parte autora para que providencie o pagamento da diligência 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/) e comprove no feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 99992 Nr: 2083-45.2015.811.0013

 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: João Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 97596 Nr: 1053-72.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFECÇÕES MAIS UM LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. V. P Eufrasio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA NUNES 

ALVAREZ - OAB:280238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de ref. 116, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

encaminho os autos a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153382 Nr: 9604-70.2017.811.0013

 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: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DE L BRIGIDIO E CIA LTDA EPP, 

DJINANE APARECIDA DOS SANTOS BRIGIDIO, Fábio de Lima Brigidio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, intimo 

a parte autora para que providencie o pagamento da diligência 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/) e comprove no feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 130352 Nr: 8305-92.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo concedido à parte exequente 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.: 151518 Nr: 8662-38.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas 

para a parte autora se manifestar no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 123670 Nr: 5226-08.2016.811.0013

 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): Francisco de Lima Primiani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo concedido à parte exequente 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.: 128577 Nr: 7475-29.2016.811.0013

 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: BENEDITA LIBANO DA SILVA

 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:

 Tendo em vista o teor do documento de fl. 134 (ref. 86), com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, intimo a parte autora para manifestação, no 

prazo legal.

 Edital de Intimação

 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
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 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

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIA AMORIM DE JESUS, Telefone 

6596339836, atualmente em local incerto e não sabido ÉSHELLEN 

THAIANY JESUS PEREIRA, Filiação: Márcia Amorim de Jesus, data de 

nascimento: 01/03/2009, brasileiro(a), solteiro(a), atualmente em local 

incerto e não sabido IASMIM VITÓRIA JESUS PEREIRA, Filiação: Márcia 

Amorim Jesus Pereira e Elias de Souza Pereira, data de nascimento: 

09/12/2010, brasileiro(a), natural de Pontes e Lacerda-MT, solteiro(a), 

Telefone 65 99930 8186 e atualmente em local incerto e não sabido 

SABRINA JESUS PEREIRA, Filiação: Márcia Amorim de Jesus, data de 

nascimento: 26/12/2013, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR a parte ré para comparecer na secretaria da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT no dia 5 de novembro de 2018, 

às 10h00min, munida de seus documentos pessoais, para que seja 

procedida à colheita do material genético, conforme determinado nos 

autos.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando a eficácia do exame de DNA, 

capaz de apurar no percentual de 99,999% a probabilidade do vínculo de 

parentesco existente entre pai e filhos, DETERMINO que a secretaria adote 

os procedimentos devidos para a realização do exame de DNA, para 

eventual confirmação da paternidade de E. DE S. P.NOTIFIQUEM-SE a 

Defensoria Pública, o Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT e o 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, Gean Carlos Balduino 

Junior, digitei.

Pontes e Lacerda, 02 de outubro de 2018

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 176420 Nr: 7470-36.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDIVAM BOMFIM DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do 

Noroeste de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR THIAGO MARQUES 

OCHIUCCI - OAB:14495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial, o fazendo para 

determinar a exclusão da averbação 5-1.939 do imóvel rural de matrícula 

de fls. 11/13.OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis respectivo para 

cumprimento da ordem.Após, CITE-SE o embargado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, contestar os embargos, fundo o qual seguirá o 

procedimento comum.Com a resposta, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

embargante, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se. Após, PROMOVA-SE a conclusão dos 

autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 177197 Nr: 7804-70.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Industria Frigorifica Pontes e Lacerda, Ivana Carnelos 

Birtche

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO EDUARDO POLIDORIO - 

OAB:13968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o 

que faço com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo 

Civil.CONDENO o embargante ao pagamento de custas processuais e 

taxas judiciárias, além de honorários advocatícios que arbitro em R$ 

9.000,00 (nove mil reais), na forma dos arts. 85, §§2°, incisos I a IV, e 19°, 

do NCPC. Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE, remetendo-se cópia 

da presente sentença aos autos em apenso e, após, ao arquivo, com as 

baixas e anotações de estilo.Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT. INTIME-SE e CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 171386 Nr: 5359-79.2018.811.0013

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Júnior - 

OAB:7400/MT, THIAGO MOREIRA RODRIGUES - OAB:21494/O

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, na forma 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONCEDER a adoção 

unilateral de J. P. M., devidamente qualificado nos autos, ao autor FELIPE 

ALMEIDA PAIVA, também qualificado, em observância ao disposto nos 

arts. 41, § 1º, e 43 da Lei nº 8.069/1990.DEIXO de impor condenação em 

custas e despesas processuais, por se tratar de processo afeto à Justiça 

da Infância e Juventude (art. 141, § 2º, do ECA).NOTIFIQUEM-SE o 

Ministério Público e a Defensoria Pública.Com o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE.Em seguida, EXPEÇA-SE com urgência mandado de 

averbação endereçado ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais 

da Comarca de Pontes e Lacerda: (i) para que se cancele o registro de 

nascimento original do adotado, (ii) para inscrever a presente decisão, da 

qual não se fornecerá certidão, e (iii) para expedir novo assento de 

nascimento, no qual o adotado passará a se chamar J. P. M. P. (conforme 

fl. 2), averbando-se, ainda, além das informações já constantes dele, o 

nome do autor como sendo pai, assim como os nomes dos avós paternos, 

nos termos do art. 47, § 3º, da Lei nº 8.069/1990.Ao final, em nada sendo 

requerido, PROMOVA-SE o arquivamento dos autos, mediante as baixas e 

anotações necessárias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001675-32.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

ALINE FRANCA DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAYANE CRUZ COSME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001675-32.2018.8.11.0013. AUTOR: 

MARCOS PAULO DA SILVA RÉU: ADAYANE CRUZ COSME Vistos. 

RECEBO as petições de id’s. 14871534 e 14871589 como emenda da 

inicial. Todavia, em razão da guarda de fato é exercida unilateralmente 

pela ré, INCLUA-SE o menor L. P. C. da S, na qualidade de réu, 

devidamente representado por sua genitora e corré. Trata-se AÇÃO DE 

GUARDA PROVISÓRIA C.C. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REGULARIZAÇÃO 

DE VISITAS E OFERECIMENTO DE ALIMENTOS ajuizada por MARCOS 

PAULA DA SILVA contra L. P. C. da S, representado por sua genitora e 

coautora ADAYANE CRUZ COSME. Extrai-se da narrativa inaugural que o 

autor se encontra separado da ré com quem teve um filho, ora corréu. A 

partir do término da relação amorosa, o autor passou a ter dificuldades de 

acompanhar o desenvolvimento de seu filho, uma vez que a ré o impede, a 

despeito da mesma não estar dispondo dos cuidados necessários à 

criação de sua prole. Diante disso, sabendo das obrigações concernentes 

ao poder familiar, pretende oferecer alimentos provisórios no patamar de 

30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, bem como 50% 

(cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, sem prejuízo da 

concessão da tutela antecipada no sentido de conceder a guarda 

provisória do infante e, subsidiariamente, fixar o direito de visitas. Juntou 

documentos nas folhas retro. E os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. De proêmio, insta salientar que as preocupações trazidas pelo 

autor são valiosas e louváveis. Não se questionam as dores do 

afastamento entre pai e filho, tampouco, as preocupações que o 

acompanham quanto ao pleno desenvolvimento do infante. No entanto, não 

há qualquer notícia, nos autos, que desabone a conduta da ré e, 

tampouco, que o menor, L. P. C. da S, esteja em situação de risco por 
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estar com a mãe. A ausência de provas, nesse sentido, não permite a 

fixação da guarda, ao menos, neste momento processual, em favor do 

autor. Nesse sentido, os julgados da 8ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

FAMÍLIA. GUARDA PROVISÓRIA DOS FILHOS MENORES EM FAVOR DO 

GENITOR. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DO 

REGIME DE VISITAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Inexistindo no instrumento 

qualquer adminículo de prova a evidenciar que os interesses dos menores 

não vêm sendo atendidos a contento pela genitora, mostra-se 

recomendável a manutenção do arranjo familiar tal como se encontra, sob 

pena de se comprometer novamente a rotina das crianças, sem prejuízo 

de que, sobrevindo novos elementos de convicção, esta situação seja 

revista. 2. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70049940067, Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 

30/08/2012)” A alegação de que: (i) o autor está sofrendo cerceamento de 

seu direito de visitação, sem qualquer elemento que evidencia a alegação, 

não possui relevância para fixação da guarda provisória unilateral em 

favor do autor, neste momento processual, uma vez que será amplamente 

discutida nos autos, a fim de preservar o direito de convivência e o pleno 

desenvolvimento do infante e, se for o caso, após regular instrução 

processual, o direito de visitas. Em arremate, sinalo que alterações de 

guarda devem ser sopesadas com cautela pelo juízo, considerando as 

drásticas consequências que podem advir a menor, sobretudo quando se 

trata de criança de tenra idade, como é o caso dos autos, como se vê da 

certidão de nascimento de L. P. C. da S (id. 14617973), atualmente com 2 

meses de idade. Ainda, é de reiterar que não há qualquer indicativo, por 

mínimo que seja, de que a ré não esteja dispensando ao filho os cuidados 

necessários, o que poderia ensejar a postulada fixação de guarda em seu 

favor. Aliado a isto, a hipótese é de indeferimento do pleito tutelar 

provisório de urgência, o que acarreta, inclusive, na impossibilidade, neste 

momento de se fixar o direito de visitas, diante da ausência de 

comprovação do pleito alegado. Por fim, ausentes os pressupostos legais 

à concessão do pleito, ou seja, a probabilidade do direito alegado e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO o pedido 

de concessão da guarda provisória e regulamentação do direito de visitas. 

DEFIRO a oferta de alimentos provisórios no patamar de 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo vigente, nos termos do art. 24 da Lei n. 5.478/68, 

bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, a 

serem pagos mensalmente e todo dia 15 (quinze) de cada mês, a partir da 

citação. Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça aos autores, 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 04 de dezembro de 2018, às 14h00min. 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-SE a parte 

autora, na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa dos 

autos à Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal. 

PROCEDA-SE estudo psicossocial na residência da parte requerente, pela 

equipe multidisciplinar deste Juízo, no prazo de 20 (vinte) dias. Com a 

juntada do relatório psicossocial, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem. 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, 19 de setembro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 95998 Nr: 343-52.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Emanuel Moreira Lima 

- OAB:9983, LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - OAB:10.006

 ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 383 e artigo 387, ambos do Código de Processo Penal, aplico a 

EMENDATIO LIBELLI e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal para CONDENAR o denunciado EDERSON FLÁVIO DE 

CASTRO, vulgo “tiquinho”, brasileiro, convivente, produtor rural, natural de 

Palotina/PR, nascido aos 12/12/1981, filho de Antônio José de Castro e de 

Geni de Almeida Castro, portador do RG n° 1453386-3 SSP/MT e inscrito 

no CPF n°. 935.875.461-34, residente e domiciliado na Avenida Bahia, n°. 

630, Centro, em Pontes e Lacerda/MT, como incurso nas sanções 

previstas no artigo 14 da Lei n° 10.826/2003.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 116052 Nr: 2221-75.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rinaldo Freitas Vieira - 

OAB:15410

 a) - ANTE TODO O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, bem 

como pelo disposto no art. 413 do CPP, julgo procedente a pretensão 

esculpida na denúncia, para o fim de PRONUNCIAR o acusado CLEITON 

RAMOS DA SILVA pela prática, em tese, na forma do artigo 70, do CP, dos 

delitos previstos no artigo 121, § 2.º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, e 

artigo 73, parte final, artigo 121, §2º, incisos I e IV, todos do Código Penal, 

sendo que o acusado deverá ser submetido ao julgamento pelo Júri desta 

comarca de Pontes e Lacerda/MT.b) - Intime-se pessoalmente o acusado, 

indagando-o se deseja recorrer.c) - Cientifique-se o d. Presentante do 

Ministério Público e intime-se a defesa técnica via DJE.d) - Transitada em 

julgado, certifique-se e volvam-me conclusos para deliberações.e) – Deixo 

de apreciar pedido de liberdade provisória, pois segundo informações 

constantes dos autos, foi expedido e cumprido alvará de soltura em favor 

do pronunciado em 13 de setembro de 2016.e) – Publique-se. Intimem-se.f) 

- Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 57968 Nr: 3533-96.2010.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio da Silva Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 DISPOSITIVOPor todo o exposto, DESCLASSIFICO a conduta delitiva para 

CONDENAR o acusado FÁBIO DA SILVA LEITE, conhecido como "Preto", 

brasileiro, portador do RG 1747500-7 SSP/MT e CPF 017.253.081-42, 

convivente, natural de Pontes e Lacerda - MT, nascido no dia 01/11/1984, 

filho de João Leite da Silva e de Edna Jesus da Silva, residente e 

domiciliado na Rua Tancredo Neves, s/n, esquina com a Rua Paraná, 

Centro, Pontes e Lacerda- MT, como incurso na sanção prevista no art. 
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129, §3º, do Código Penal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 103019 Nr: 3355-74.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laércio Gonçalves Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834/MT, Robevelte Braga Francisco - OAB:8.834

 ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 387 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a 

denúncia para CONDENAR o acusado LAÉRCIO GONÇALVES CRUZ, 

Vulgo "Chuvisco", brasileiro, convivente, comerciário, RG nº 

354.229/SSP-MT, CPF nº 411.475.451-20, nascido em 14 de Agosto de 

1961, natural de Paranavaí/PR, filho de Donerio Gonçalves Cruz e Rosalina 

Gonçalves Cruz, residente e domiciliado na Avenida Bahia, nº 1063, 

Centro, Pontes e Lacerda/MT, como incurso na sanção prevista no artigo 

16 da Lei n° 10.826/2003.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 102587 Nr: 3199-86.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Francisco Sentene

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 387 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão punitiva estatal para CONDENAR o denunciado DOUGLAS 

FRANCISCO SENTENE, brasileiro, convivente, motorista, RG nº 

12455202/SSP-MT, CPF nº 000.240.501-64, nascido em 30 de Junho de 

1978, natural de Várzea Grande/MT, filho de Gilson Sudaris Sentene e 

Marli Francisca Sentene, residente e domiciliado na Avenida Mato Grosso, 

nº 1815, Pontes e Lacerda/MT, como incurso nas sanções previstas no 

artigo 14 da Lei n° 10.826/2003.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 144448 Nr: 5463-08.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro João da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado 

ALESSANDRO JOÃO DA SILVA, epiteto "VILA BELA", brasileiro, solteiro, 

nascido em 24 de junho de 1992, natural de Pontes e Lacerda/MT, filho de 

Sônia Lúcia Messias da Silva e Devair Aguilar da Silva, residente e 

domiciliado no Jardim Altos da Glória, próximo ao Boteco do Buxa, Pontes 

e Lacerda/MT, como incurso nas sanções do artigo 157, caput, c/c art. 14, 

inciso II, ambos do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 85484 Nr: 3075-74.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldir Conrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odário Greque Ferraz - 

OAB:4.170-B/MT

 ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o denunciado 

WALDIR CONRADO, brasileiro, convivente, serviços gerais, portador do 

RG nº 1488850-5 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 005.910.001-05, 

filho de João Comado e de Dirce Augusto dos Santos, nascido aos 

07/08/1982, natural de Pontes e Lacerda/MT, residente na Avenida São 

Paulo, nº.1587, Centro, Pontes e Lacerda/MT, como incurso nas sanções 

previstas no artigo 12 da Lei n° 10.826/2003 e DECLARAR EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do delito capitulado no art. 147, caput, do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 175933 Nr: 7248-68.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jerry Adriani dos Santos Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia, nos termos do art. 

399 do Código de Processo Penal e DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

E JULGAMENTO para a data de 21 de maio de 2019 às 

13h30min.Intimem-se o réu, a vítima, testemunhas, Ministério Público e 

Defesa.Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora 

desta Comarca.Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 164021 Nr: 2166-56.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alirio Andre de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público Estadual - 

Núcleo de Pontes e Lacerda - OAB:

 42. Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO 

ALÍRIO ANDRÉ DE JESUS como incurso nas sanções previstas no art. 

155, §4º, I, do Código Penal. Substituição e suspensão da pena: incabível, 

pois o réu possui condenação por crime doloso, cuja sentença transitou 

em julgado na data de 02/04/2018 (art. 44, II, e art. 77, I, CP).53.Da prisão 

preventiva: não existe necessidade de manter o réu segregado, pois o 

regime atribuído na presente condenação é INICIALMENTE SEMIABERTO. 

Assim, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ DE SOLTURA com vistas à por 

em liberdade ALÍRIO ANDRÉ DE JESUS, se por outro motivo não deva 

permanecer preso.VI – DISPOSIÇÕES GERAIS 54.Indenização às vítimas: 

passo a análise do valor mínimo da indenização, conforme prevê o art. 

387, IV, do Código de Processo Penal, pois houve pedido expresso por 

ocasião do oferecimento da denúncia. Assim, considerando que os bens 

roubados foram recuperados conforme demonstra o termo de entrega 

acostado à fl. 41, deixo de condenar o réu ao pagamento de indenização 

por dano material. 55.Proceda-se a intimação da vítima do teor da 

sentença.56.Condeno o réu ao pagamento de custas e despesas 

processuais.57.Transitada em julgado esta sentença condenatória, 

determino: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) 

intime-se o réu para pagamento da pena de multa;d) expeça-se guia de 

recolhimento definitiva, encaminhando-se ao juízo correspondente e,e) por 

fim, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.58.No ato da intimação 

da presente sentença, deverá ser indagando ao acusado se deseja 

recorrer, o que será feito mediante termo, a teor art. 1.421 e ser parágrafo 

único da CNGCGJ/MT.Publique-se, registre-se e intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 99021 Nr: 1662-55.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Ricardo Hoinasky

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ubaldo Resende Silva - 

OAB:3315-B/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo de pena de EDMAR RICARDO HOINASKY, 
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atualmente cumprindo pena no regime FECHADO.

Foram juntadas planilhas que demonstram o efetivo trabalho, havendo 

direito à remição.

Instado a se manifestar o Ministério Público não se pronunciou acerca da 

remição dos dias trabalhados.

É o relato. DECIDO.

REMIÇÃO PELO TRABALHO

Considerando a certificação de que o apenado trabalhou no período de 

janeiro/2018 a abri/2018 (fl. 129) e também no período de maio/2018 a 

setembro/2018 (fl. 148), observando-se a carga horária regular, 

perfazendo o montante de 82 (oitenta e dois) dias trabalhados no primeiro 

período e 139 (cento e trinta e nove) dias trabalhados no segundo período, 

declaro a remição dos dias trabalhados.

 O cálculo se dará à razão de um dia de pena para cada três dias 

trabalhados. Assim, terá direito a subtrair do total global de sua pena 28 

referente ao período de janeiro/2018 a abril/2018 e 47 (quarenta e sete) 

dias, referente ao período de maio/2018 a setembro/2018, que deverão 

ser contabilizados inclusive para fins da próxima progressão de regime, 

nos termos do art. 66, III, “c” c/c art. 126 e art. 128, todos da Lei nº 

7210/84.

ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação, declaro a remição de 

75 (setenta e cinco) dias a serem descontados da pena do reeducando 

EDMAR RICARDO HOINASKY.

No que se refere ao pedido da i. Defesa acostada às fl. 146, informo que o 

período de detração já está incluso no cálculo de pena, conforme se 

observa no campo específico “DETRAÇÕES”.

Nesta data foi atualizado o cálculo da pena, via sistema MGP (anexo), já 

com as remições devidas.

Intimem-se Ministério Público e Defesa.

Após a manifestação das partes, volvam-me os autos conclusos para 

análise e homologação do cálculo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 173990 Nr: 6416-35.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIAN RAMOS ARCARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela de Andrade Kelm 

- OAB:9639 -A, Túlio Magnus de Mello Leonardo - OAB:5284/RO

 Vistos, etc.

A competência em sede de Execução Penal é do juízo do local da unidade 

prisional onde se encontra o reeducando preso em regime fechado ou, se 

em regime mais brando, do local de sua residência, em razão da 

necessária proximidade do Juízo para a adequada realização dos atos 

executivos destinados à ressocialização.

Tendo em vista a informação acerca da transferência do reeducando 

JULIAN RAMOS ARCARI para a Cadeia Pública de Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, conforme noticiado nos autos (fls. 593/594), determino a 

transferência da execução da pena para aquela Comarca, na forma do 

art. 66, V, “g” da Lei nº 7.210/84.

Remetam-se os autos ao juízo destinatário, com as baixas e anotações de 

estilo.

Deixo de analisar os pedidos pendentes, em razão do declínio da 

competência, deixando a apreciação para o novo juízo da execução.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 139446 Nr: 3434-82.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia Bispo da Silva, Wesley Bastos de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 [...]III – DISPOSITIVO33.Diante disso, demonstrada a materialidade do crime 

e presentes os indícios suficientes de autoria:a)PRONUNCIO ANDRÉIA 

BISPO DA SILVA, brasileira, natural de Jauru/MT, nascida em 18/12/1985, 

filha de Cleonice Pereira Bispo e Aqueles Viana da Silva, a fim de que seja 

submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, DECLARANDO-A como 

incursa nas sanções do art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos 

do Código Penal.b)PRONUNCIO WESLEY BASTOS DE SOUZA, brasileiro, 

natural de Pontes e Lacerda/MT, nascido em 22/03/1996, filho de Roseni 

Bastos de Souza, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal 

do Júri, DECLARANDO-O como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, 

inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.34.Em relação ao 

disposto no art. 413, § 3º do Código de Processo Penal, tendo em vista 

que a acusada Andreia Bispo da Silva foi solta na presente ação penal e 

não havendo informações acerca do preenchimento dos requisitos 

previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em caso de recurso, 

concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.35.Já em relação ao 

acusado Wesley Bastos de Souza, o modus operandi utilizado na 

execução do delito comprova o risco à ordem pública, já que a vítima foi 

abordada na rua, em frente à casa de seus familiares e na presença de 

criança e de uma mulher grávida, sem que pudesse oferecer qualquer 

espécie de reação, demonstrando seu total desvalor para com a vida 

humana.STJ – PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 

HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA [...]Assim, a 

natureza hedionda do crime aliada ao modus operandi utilizado na 

execução do crime revelam a gravidade concreta do delito e o risco à 

ordem pública, motivo pelo qual, com fundamento no art. 413, § 3º c/c art. 

312 ambos do CPP, em caso de recurso, não concedo ao réu Wesley 

Bastos de Souza o direito de recorrer em liberdade[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 101564 Nr: 2750-31.2015.811.0013

 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): Deusquelio Aguiar Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453/MT, Ramão Wilson Júnior - OAB:11702/MT

 Certifico e dou fé que, remeto os autos à intimação do advogado Dr. 

Alinor Sena Rodrigues, para que apresente as razões recursais da 

apelação apresentada (Ref: 98), no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 107145 Nr: 5046-26.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Januário Ferreira Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 Vistos, etc.

Em atenção ao ofício circular n° 228/2018, da CGJMT, que versa sobre 

ações que envolvam Violência Doméstica contra a mulher e Feminicídio, 

determinando prioridade na tramitação entre os dias 20 a 24 agosto do 

corrente ano, durante a 11ª edição da Semana Justiça pela Paz em Casa, 

dê-se vista dos autos à defesa para ciência da sentença condenatória, 

bem como expeça-se mandado de intimação ao acusado da referida 

sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 151121 Nr: 8504-80.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genilton Silva Batista, Wellington Figueredo de 

Amigo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 

- OAB:13705

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, abro 

vistas à defesa para apresentar alegações finais.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 534 de 804



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 159324 Nr: 84-52.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edio Hermenegildo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelminio de Arruda Salomé 

Neto - OAB:9869, Matheus Salóme de Souza - OAB:24554/0

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes à intimação dos novos patronos do réu (Dr. Matheus 

Salomé de Souza - OAB n° 24.554/O, e Dr. Etelmínio de Arruda Salomé 

Neto - OAB n° 9.869) para, no prazo de 5 (cinco) dias se manifestar na 

fase do art. 422 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 160849 Nr: 829-32.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Juscelino de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Henrique Frasson 

Camargo - OAB:PR-87962

 Visto em correição.

Considerando as informações contidas no ofício juntado à ref. 27, 

DETERMINO a expedição de ofício ao Diretor do Centro de Detenção 

Provisória desta Comarca, para que manifeste interesse na permuta 

oferecida.

Após, vistas dos autos à i. Defesa do reeducando para que se manifeste 

sobre o cálculo de pena acostado à ref. 16.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001619-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

NESIO GERALDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY APARECIDA GARCIA MORAIS (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente, promovida e patrono a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 26 de outubro de 2018, às 

16h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001653-71.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

THIAGO MOREIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO OLIVEIRA PEDROSA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente, promovida e patrono a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 26 de outubro de 2018, às 

16h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000923-94.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA SANTANA DE MELO (REQUERENTE)

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovida para apresentar Contrarrazões aos 

Embargos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001028-37.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS (REQUERIDO)

JONAIR LIMA BIANQUINI FILHO (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovida e do inteiro teor do despacho: "Vistos. Dê-se 

vistas às partes e ao Ministério Público Estadual quanto ao laudo acostado 

aos autos. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001738-57.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA (ADVOGADO(A))

FLAVIO ZANATTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

ANA PAULA DA SILVA MORALECO 00480047154 (REQUERIDO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 6 de novembro de 2018, às 

13h40min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000164-33.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE BATISTA PEREIRA (EXEQUENTE)

FABIANA BARBIERI CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ FARIA PEREIRA (EXECUTADO)

 

Intimar advogada da parte promovente para manifestar-se no processo 

quanto a certidão do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000039-65.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALFA CONTABILIDADE S/S LTDA - ME (EXEQUENTE)

WEDER DE LACERDA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REIS INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se no processo 

quanto a certidão do oficial de justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010595-41.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DE CARVALHO NOGUEIRA (EXEQUENTE)

HILMAN MOURA VARGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BARBOZA DE ASSIS (EXECUTADO)

 

Intimar advogado da parte promovente para dar prosseguimento no 

processo

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010742-04.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER DE OLIVEIRA JUNIOR - ME (EXEQUENTE)

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERMES COSTA LEANDRO (EXECUTADO)

 

Intimar advogado da parte promovente para dar prosseguimento no 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010422-85.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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V L DE OLIVEIRA CAMPOS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

SEILA MARIA ALVARES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DE SOUZA ARAUJO (REQUERIDO)

 

Intimar advogada da parte promovente para dar prosseguimento no 

processo.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001619-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

NESIO GERALDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY APARECIDA GARCIA MORAIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E 

LACERDA AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: 78250-000 MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PATRICIA 

CRISTIANE MOREIRA PROCESSO n. 1001619-96.2018.8.11.0013 Valor da 

causa: $6,243.10 ESPÉCIE: [ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO, CHEQUE]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: NESIO GERALDO DE SOUZA POLO PASSIVO: Nome: KELLY 

APARECIDA GARCIA MORAIS Endereço: RUA PEDRO MILÃO SANCHES, 

356, CENTRO, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 78250-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 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, bem como a sua 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: 

Conciliação - 1 Data: 26/10/2018 Hora: 16:10 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. 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 

2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 

8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será da 

audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa 

deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC).6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). 6. 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. 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. (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. PONTES E LACERDA, 3 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 Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18112 Nr: 532-13.2004.811.0014

 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: Juracy Lopes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Pinheiro de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isaias Campos Filho - OAB:2470 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 Certifico que procedo a intimação da parte autora do desarquivamento 

dos autos pelo prazo legal

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72543 Nr: 1901-22.2016.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da 2ª Vara de Primavera do Leste-MT, 

Eisa Empresa Interagrícola S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Alberto Goellner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Ricardo Guilhen Melo - 

OAB:4.856-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se sobre o auto de fl. 50 e certidão de fl. 51

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60940 Nr: 631-02.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelina Tavares dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ e 

Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos ao setor de Expedição de 

Matéria de Imprensa, com a finalidade de intimar a Parte autora através do 

seu advogado, via DJE – (Diário da Justiça eletrônica), para, ciência dos 

documentos juntados às fls. 128/133,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26333 Nr: 305-47.2009.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Roberto Ziliane - 

OAB:MT-644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Samir Badra Dib - OAB:5205

 Certifico que procedo a intimação da parte autora do desarquivamento 

dos autos pelo prazo legal

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63615 Nr: 256-30.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keila da Mota Cadore - OAB:, 

Simone Maria Dessordi - OAB:MT 21.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 Certifico que procedo a intimação da parte autora do desrquivamento dos 

autos pelo prazo legal

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77074 Nr: 1994-48.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA PE’A’A’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da pare autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69367 Nr: 108-48.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalino Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanoel Marcos Farias Pinto - 

OAB:10.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT/3127-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR as partes via advogados, através do DJE (Diário da 

Justiça Eletrônico) do retorno dos autos a este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78773 Nr: 534-89.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Domingos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, condenando o réu a 

conceder a parte autora o benefício previdenciário de APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE, nos termos do artigo 143 da Lei 8.213/91, no valor de 

um salário mínimo por mês, devido a partir da data do indeferimento 

administrativo. Sobre as parcelas vencidas deverão incidir juros 

moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação, bem como correção 

monetária pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até a 

data de 25.03.2015, devendo após ser corrigidos pelo Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Explicito que os cálculos devem 

estar de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Em razão 

do princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários 

advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas 

até o momento da prolação da sentença, conforme entendimento da 

Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85 § 2º do CPC/2015, 

limitados, sempre, ao valor constante na sentença, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Tendo em 

vista o valor da causa deixo de proceder a remessa necessária dos autos 

a Instância Superior. Saem os presentes intimados da sentença proferida. 

Saem os presentes intimados da sentença proferida. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78777 Nr: 538-29.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice Francisca dos Santos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, condenando o réu a 

conceder a parte autora o benefício previdenciário de APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE, nos termos do artigo 143 da Lei 8.213/91, no valor de 

um salário mínimo por mês, devido a partir da data do indeferimento do 

Requerimento administrativo. Sobre as parcelas vencidas deverão incidir 

juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação, bem como correção 

monetária pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até a 

data de 25.03.2015, devendo após ser corrigidos pelo Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Em razão do princípio da 

sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios 

ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até o 

momento da prolação da sentença, conforme entendimento da Súmula 111 

do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85 § 2º do CPC/2015, limitados, 

sempre, ao valor constante na sentença, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Tendo em 

vista o valor da causa deixo de proceder a remessa necessária dos autos 

a Instância Superior. Saem os presentes intimados da sentença proferida. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78769 Nr: 530-52.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delvira Moreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorrane Moreira Martins dos 

Santos - OAB:20687/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. Trata-se de ação de restabelecimento do benefício de pensão 

por morte aviada por DELVIRA MOREIRA DOS SANTOS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS). Pois bem. 

Primeiramente, DEFIRO o pedido do patrono da parte autora e, deste modo, 

CONCEDO o prazo de 05 (cinco) dias para juntada de substabelecimento. 

Ademais, vislumbra-se nos autos que, contestada a ação, o feito foi 

saneado, oportunidade em que foram descartadas as preliminares e 

designada data para audiência de instrução e julgamento. Por conseguinte, 

constata-se que neste ato fora realizada a inquirição das testemunhas 

arroladas pela parte autora, bem como não houve requerimento de 

diligencias pela parte, razão pela qual DOU POR ENCERRADA A 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL. Por fim, DÊ-SE vista dos autos a parte autora 

para apresentação de memoriais finais, no prazo legal. Após, tornem os 

autos conclusos para prolação de sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69760 Nr: 328-46.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Mariano Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos da 

Silva - OAB:9.565

 Processo nº 328-46.2016.811.0014 (Código 69760)

Ação Penal

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Valdinei Mariano Campos

Vistos etc.

Preenchidos os requisitos legais (CPP, art.41), havendo prova da 

materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, recebo a denúncia 

de fls.06/08, na forma em que foi posta em Juízo.

Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal.

Consigne a advertência de que não apresentada a resposta no prazo 

legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará 

defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) 

dias.

Requisite-se folha de antecedentes junto ao Instituto de Identificação de 

Mato Grosso e Instituto Nacional de Identificação.

Procedam-se as comunicações e requisições pertinentes, nos termos do 

item 7.5.1, IV, da CNGC.

Defiro o requerimento ministerial (fls.42/44), exceto a exigência de 

justificativa explícita quanto ao rol de testemunhas, ressalvada a aplicação 

oportuna do artigo 400, §1º, do Código de Processo Penal.

Cumpra-se.

Poxoréu (MT), 1º de junho de 2016.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64337 Nr: 811-47.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Carlos Silva Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco B.V. Financeira S/A C.F.I.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Augusto Buss - 

OAB:12.628B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:52589, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:MT 14.469-A

 VISTO,

Analisando o presente feito, verifico que, intimada, a executada informa a 

interposição de agravo de instrumento em face da decisão retro proferida, 

sem, contudo, trazer novos documentos, de modo a possibilitar a 

retratação do aludido decisum.

Pois bem.

 Inicialmente, em juízo de retratação, MANTENHO a decisão agravada, em 

todos os seus termos, eis que seus fundamentos bem resistem aos 

argumentos da parte recorrente, bem como não houve alteração no 

cenário fático e jurídico.

 No mais, considerando a decisão proferida pelo juízo ad quem, a qual não 

concedeu o efeito suspensivo pretendido, PROMOVA-SE, a secretaria, os 

atos necessários ao regular processamento do feito.

Por fim, REMETAM-SE, a assessoria do juízo, as informações prestadas, 

via Malote Digital.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73335 Nr: 167-02.2017.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dara Fernanda Proencio Nascimento, Rosane 

Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejalma Ferreira dos Santos 

- OAB:12062

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64365 Nr: 828-83.2014.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leodete Francisco de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69774 Nr: 344-97.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Alexandre Salvador

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itala kassia Alves Rocha - 

OAB:19.523-O/MT

 O comportamento da vítima não concorreu para a prática do crime. A 

pena do delito de ameaça é de detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou 

multa.Diante de tais ponderações, reputo como necessária e suficiente à 

reprovação do crime de ameaça a fixação da pena-base em 01 (um) mês 

de detenção.Inexistem atenuantes e agravantes a serem 

consideradas.Inexistem causas de diminuição e aumento de pena a serem 

consideradas.Desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena do acusado 

JEFERSON ALEXANDRE SALVADOR em 01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO.O 

regime inicial de cumprimento da pena será o aberto (art. 33, § 2º, alínea 

“c”, do Código Penal).Apesar de ter sido o delito cometido mediante grave 

ameaça, entendo cabível a conversão da pena privativa de liberdade por 

uma restritiva de direito nos termos do artigo 44, §2º do CP, qual seja 

prestação pecuniária [art. 45, § 1.º do Código Penal], consistente no 

pagamento da quantia equivalente 01 (um) salário mínimo, vigente a época 

da prolação da sentença.Deixo de promover a suspensão da pena, de que 

trata o art. 77 e seguintes do Código Penal, haja vista que seu prazo 

mínimo é de dois anos e suas condições similares ao regime aberto, sendo 

muito mais interessante ao réu o cumprimento das condições no regime 

aberto.Concedo ao ré o direito de recorrer em liberdade, uma vez que 

ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP e a vista da pena a que será 

submetida.Isento o réu ao pagamento das custas processuais, por ser 

considerado pobre na forma da Lei.Inexistem bens a serem 
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destinados.REVOGO eventuais medidas protetivas.Transitada em julgado 

esta decisão, determino:a) Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local;b) 

Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; c) Oficie-se ao 

TRE/MT; d) Expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva, encaminhando-a 

ao Juízo competente.Após, arquive-se o presente feito, com as cautelas 

de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Poxoréu-MT, 12 

de setembro de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63871 Nr: 1075-36.2016.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RSDS, NAGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAGS, CDDS, DGSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 10 dias, apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação, conforme art. 198 do ECA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 26722 Nr: 595-68.2010.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FENAN AGROPECUÁRIA LTDA, ANTONIO EVARISTO 

FRANCESCONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALSSUIR BONAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON RONDON OURIVES - 

OAB:MT/4998

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

as contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 10690 Nr: 27-28.2005.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMENIR CANDIDO DA SILVA, IVONE MARTA 

CANDIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIO BRAGA, JACYRA HORCESE 

BRAGA, LAZARO APARECIDO MONTANHA, VERA LUCIA DA CRUZ 

MONTANHA, IRINEU PINTO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valmir Fogaça dos Santos - 

OAB:5671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO HENRIQUE DEITOS - 

OAB:371-B

 Intimo as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, menifestem-se 

acerca da proposta de honorários de fls. 319/322.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 80145 Nr: 1614-31.2018.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERCULANO IZAIAS FRANCO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça às fls. 66/68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 80536 Nr: 1822-15.2018.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE BONATTO, SADI BONATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE BONATTO - 

OAB:25698/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo elgal, manifeste-se acerca da 

correspondência devolvida às fls. 224v.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 69768 Nr: 1003-15.2017.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR LUCIANO MARTINS 

MANZANO JUNIOR - OAB:8688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:6298-A/MT, KARINA CAPPELLESSO - OAB:12772, NELSON 

SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720

 Visto em correição.(...)Considerando que a parte exequente apresentou 

impugnação à avaliação realizada, tendo apresentado, no bojo da petição 

a estimativa do valor que entende devido, somado ao fato de que a parte 

exequente, quando de sua insurgência quanto ao perito nomeado por este 

juízo, também apresentou objeção quanto à avaliação, determino seja a 

parte exequente intimada para manifestar eventual aceite quanto a 

estimava de valor apresentada pela parte executada às fls. 150/156.Caso 

discorde, antes de manifestar sobre a manutenção ou não o perito 

nomeado via decisão de fls. 158, determino seja o perito responsável pela 

confecção do laudo intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

esclarecer a divergência apontada pelo executado na petição de fls. 

150/156.Em seguinte, manifestem-se as parte em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem-se os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 13262 Nr: 2577-93.2005.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO GONÇALVES MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IDERLIPES PINHEIRO DE 

FREITAS JUNIOR - OAB:13413

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 8359 Nr: 158-37.2004.811.0033

 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: GILBERTO GONZALES MOLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON RENZ, BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DE LIMA MATOSO - 

OAB:113961, Ana Paula Neri Cavalheiro - OAB:199271, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT
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 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 74984 Nr: 3422-08.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURIA & CORREIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Autos nº 3422-08.2017.811.0033

Cód. 74984

Vistos em correição.

Concedo o prazo pretendido pela parte autora à fl. 39.

Decorrido referido prazo, intime-se a parte providenciar o necessário ao 

regular andamento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 01 de outubro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 16828 Nr: 34-49.2007.811.0033

 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: ANTONIA CHAVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A/MT, PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO EDUARDO VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:8438/MT

 Autos nº 34-49.2007.811.0033

Cód. 16828

Vistos em correição.

Defiro a expedição de alvará em favor da parte autora, observando as 

informações apresentadas às fls. 209/210.

Com a liberação do competente valor, intime-se a exequente a requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, consignando-se que 

o seu silêncio importará em extinção do processo pelo integral 

adimplemento do débito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 01 de outubro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61829 Nr: 18-80.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIQUE ROBSON SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KAIQUE ROBSON SILVA, Cpf: 

45156894879, Rg: 56219068-5, Filiação: Claudia Raquel dos Santos Silva e 

Marcio Robson Rocha, data de nascimento: 30/08/1996, brasileiro(a), 

natural de São José do Rio Claro-MT, solteiro(a), eletricista, Telefone 

66-9625-8630. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na denúncia, o que faço para CONDENAR KAIQUE ROBSON 

SILVA, brasileiro, solteiro, eletricista, nascido em 30/08/1996, filho de 

Márcio Robson Rocha e Claudia Raquel dos Santos Silva, natural de São 

José do Rio Claro/MT, como incurso nas sanções do art. 129, § 9.º, do 

Código Penal.2.DOSIMETRIAAtenta às diretrizes do art. 68 do Código 

Penal, passo à dosimetria da pena.2.1 Circunstâncias judiciaisEm análise 

às disposições do art. 69 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.No 

tocante à culpabilidade, verifico que o acusado não agiu com dolo que 

ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no 

próprio tipo; não há registro de antecedentes; nada existe de palpável nos 

autos sobre sua conduta social. Além disso, não há elementos suficientes 

para aferir sua personalidade, razão pela qual nada deve ser levado em 

consideração para aumento da pena-base; do mesmo modo, não há 

elementos suficientes para desvendar os motivos e as circunstâncias do 

crime, portanto, nada a valorar; as consequências extrapenais não foram 

graves. Ao que se nota, o comportamento da vítima não contribuiu para o 

resultado.Assim, analisadas as referidas circunstâncias judiciais, reputo 

como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a 

pena base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção.2.2 

Circunstâncias legaisReconheço a causa atenuante prevista no art. 65, III, 

“d”, do Código Penal, qual seja, confissão espontânea. Contudo, inviável 

se torna a redução da reprimenda, haja vista a pena base ter sido fixada 

no mínimo legal, conforme disposição da disposição da súmula 231 do 

STJ.Não há circunstâncias agravantes a serem consideradas.2.3 - 

Causas de diminuição e de aumento de penaDo mesmo modo, também não 

há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas. 

Desta forma, à míngua de outras causas a serem analisadas e após 

considerar todas as circunstâncias cabíveis, torno a PENA DEFINITIVA em 

03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, por considerá-la necessária à 

reprovação e prevenção do crime imputado ao acusado.O regime inicial de 

cumprimento da pena será o ABERTO (art. 33, § 2.º, alínea “c”, do Código 

Penal).Considerando que o acusado não preenche os requisitos do artigo 

44 do Código Penal, haja vista ter sido o crime cometido com violência à 

pessoa, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena 

restritiva de direito.Em contrapartida, cabível a suspensão condicional da 

pena, com fundamento no art. 77 do Código Penal. Sendo assim, 

CONCEDO ao acusado a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 

02 (dois) anos, nos termos do artigo 77 e seguintes do Código Penal, eis 

que o condenado não é reincidente em crime doloso, bem como o fato de 

que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade 

do agente, além dos motivos e as circunstâncias, autorizam a concessão 

do benefício; além do mais, não é cabível a substituição prevista no art. 44 

do Código Penal.Assim, determino a suspensão condicional da pena 

privativa de liberdade imposta ao réu pelo prazo de 02 (dois) anos, desde 

que observadas as seguintes condições (CP, art. 78, § 2.º):I – Proibição 

de frequentar determinados lugares, tais como bares, prostíbulos e 

congêneres a fim de evitar o uso de bebida alcoólica e a prática de novos 

delitos.II - Proibição de se ausentar da Comarca onde reside sem 

autorização do Juízo.III – Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, 

mensalmente, para informar e justificar suas atividades.Isento o réu do 

pagamento das custas e despesas processuais.Com o trânsito em julgado 

esta decisão, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e comunique-se 

ao Tribunal Regional Eleitoral, Cartório Distribuidor e à Delegacia de Polícia 

(CNGC – 1.3.7 – XI). Na mesma oportunidade, proceda-se à detração 

penal, nos termos do art. 42 do Código Penal. Oficie-se aos Órgãos 

competentes e forme-se o processo executivo de pena.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, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 03 de outubro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 32064 Nr: 251-19.2012.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA CALVÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL, SAGA 

PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO MOREIRA - 

OAB:7881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/SP 138.436, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:OAB/MT 

15.600

 PROCESSO: 251-19.2012.811.0033

CÓDIGO: 32064

REQUERENTE: EDNA CALVÁRIO

 REQUERIDO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL E OUTRA.

DESPACHO

 Vistos em correição.

Cumpra-se o despacho proferido à fl. 266.

Decorrido eventual prazo da parte autora, certifiquem-se e promovam-se 

os autos conclusos para deliberações.

 São José do Rio Claro – MT, 02 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77495 Nr: 452-98.2018.811.0033

 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: VBP, LETICIA GAMA BOMFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER JUNIOR DE SOUZA PALAORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS EUGENIO - 

OAB:16674/O

 PROCESSO: 452-98.2018.811.0033

CÓDIGO: 77495

AUTOR: V. B. P.

REQUERIDOS: WAGNER JUNIOR DE SOUZA PALAORO

DESPACHO

 Vistos em correição.

Encaminhem-se os autos ao representante do Ministério Público Estadual 

para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante já determinado 

à fl. 69.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 02 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 26374 Nr: 247-50.2010.811.0033

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA MANTOVANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com efeito, não se prestam os embargos de declaração a lograr efeito 

infringente, modificando o julgado para adequá-lo aos entendimentos 

esposados pela embargante.Na verdade, a existência efetiva de 

omissões, obscuridades, contradições ou erro material é o que delimita o 

núcleo jurídico dos embargos declaratórios, objetivando, essencialmente, a 

complementação do julgamento, expungindo da prestação jurisdicional 

aquelas máculas. No caso dos autos, a análise dos argumentos 

expendidos pelo embargante resultaria na revisão da sentença prolatada 

pelo juízo de 1º grau agindo como se fosse o competente para rever as 

decisões proferidas pelo órgão da mesma instância de piso no intuito de 

modificá-la.Assim sendo, se a parte discorda do fundamento exposto na 

decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se 

prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto 

da lide.Com tais considerações, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos por MARIA MADALENA DE OLIVEIRA MANTOVANI 

devendo a sentença permanecer da forma como foi proferida.Sem 

prejuízos, considerando a interposição de recurso de apelação intime-se a 

embargante/requerente a apresentar suas contrarrazões no prazo legal, 

sob pena de subida ao Tribunal sem elas.P.R.I.C. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquivem-se.São José do Rio Claro – MT, 02 de outubro de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27413 Nr: 1290-22.2010.811.0033

 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): IRINEU SANCHES CAMPOS, TEREZA 

CARNAVALLI LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 Autos nº 1290-22.2010.811.0033

Cód. 27413

Vistos em correição.

INTIME-SE o exequente a promover o regular prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 01 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 57334 Nr: 2553-50.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHURRASCARIA MARIANI LTDA, VALDECIR ANGELO 

MARIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO PEREIRA, ALAN BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 Intimo as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem 

assistentes e apresentem os quesitos.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000364-43.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANE MINUSCULI BASSO (ADVOGADO(A))

PAULO PEREIRA LIMA FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000364-43.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Previdenciário / 

Auxílio Doença Requerente: Paulo Pereira Lima Filho Requerido: Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS DESPACHO – MERO EXPEDIENTE – 

[1011010] Vistos em correição. 1. INTIME-SE, via DJe, o(a/s) 

advogado(a/s) da Requerente para, em 15 (quinze) dias úteis, querendo, 

se manifestar sobre a Contestação e especificar, de forma fundamentada, 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão. 2. 

Apresentada ou não a Impugnação à Contestação, INTIME-SE, 

eletronicamente, o Requerido para especificar, de forma fundamentada, as 

provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão. 3. Cumpridas 

todas essas providências, tornem os autos conclusos para saneamento 

ou julgamento antecipado. São José do Rio Claro, 3 de outubro de 2018. 

(documento assinado eletronicamente) Luis Felipe Lara de Souza Juiz de 

Direito

Expediente
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70913 Nr: 1614-65.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON BATISTA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDERSON BATISTA DO NASCIMENTO, 

Cpf: 01476694133, Rg: 1772100-87, Filiação: Francisco Jose do 

Nascimento e Aparecida Batista do Nascimento, data de nascimento: 

10/03/1989, brasileiro(a), natural de São Jose do Rio Claro-MT, solteiro(a), 

mecanico, Telefone 66 9602 3160. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada 

imputando ao réu a pr[atica do crime de furto qualificado por destruição ou 

rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Diante do esgotamento de 

todos os meios disponíveis para sua localização foi deferido o pedido do 

Ministério Público para a citação por edital.

Despacho: 3. Ante o exposto, (i) DEFIRO o pedido de citação por edital do 

réu e (ii) DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ANDERSON BATISTA DO 

NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, filho de Francisco José do Nascimento e 

Aparecida Batista do Nascimento, RG 17721008-SSP/MT, CPF 

014.766.941-33, nascido aos 10-3-1989 na cidade de São José do Rio 

Claro/MT, para garantia da aplicação da lei penal.4. Cumpra a Secretaria 

Judiciária as seguintes providências:a.CITE-SE o réu por edital, com o 

prazo de 15 dias, observado os requisitos descritos no art. 365, do 

CPP.b.EXPEÇA-SE Mandado de Prisão Preventiva, alimentando-se, 

inclusive, o Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP, contendo-se 

a expressa determinação de que, no momento de seu cumprimento, a 

pessoa presa seja imediatamente apresentada à autoridade judicial que 

determinou a expedição da ordem, sendo que, quando a ordem de prisão 

for cumprida fora da jurisdição do juiz processante, a pessoa presa 

deverá ser apresentada ao Juiz Criminal da Comarca onde ocorreu a 

prisão (artigo 3º, § § 1º e 2º, do Provimento n. 12/2017-CM, que 

regulamenta a audiência de custódia no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso).c.Ciência ao Ministério Público.d.Decorrido o 

prazo editalício, conclusos para fins do art. 366, do CPP.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JESSICA MARIA PINHO 

DA SILVA, digitei.

São José do Rio Claro, 27 de agosto de 2018

Maria Margareth Dias de Castro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31008 Nr: 1763-71.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E REC. 

NATURAIS -IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE HENRIQUE BEZERRA 

FONSECA - OAB:1873352/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO LEANDRO 

MARTINS ROSADA - OAB:11544-A

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte requerida, 

para manifestar-se acerca da Petição de fls.34/36, requerendo o que for 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52796 Nr: 2184-90.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCYS RICARDO MENEGON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANI ANTONIO CEOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640, JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - OAB:15618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Vistos em correição.

1. Defiro o pleito de fl. 118, mediante apresentação da matrícula atualizada 

do imóvel propenso à penhora, visto que a juntada às fls. 119/121 tem 

como data 03.08.2017.

Considerando que a penhora de bens imóveis, por expressa disposição 

legal do artigo 845, § 1º do CPC, independentemente de onde estejam 

localizados, pode se dar por termo nos autos, determino a realização da 

penhora por esse meio, com a nomeação do Executado como fiel 

depositário.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Extraia-se cópia dos documentos de fls. 105/110-verso e junte-se no 

processo nº 2185-75.2013.811.0033, Código 52797, em apenso.

b) Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer 

aos autos a matrícula atualizada do imóvel que pretende ver penhorado.

 c) Elabore-se termo de penhora do imóvel matriculado sob número 303 do 

CRI desta Comarca, nomeando-se o executado como fiel depositário.

d) Após, expeça-se mandado de avaliação e demais atos, intimando-se, 

ainda, os devedores quanto aos termos de penhora e avaliação, bem 

como para que estes, querendo, ofereçam embargos no prazo legal.

e) Impossibilitada ou insuficiente a penhora, retornem os autos conclusos 

para análise do pedido de penhora do bem indicado no item “2º” da petição 

de fl. 118.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74896 Nr: 3386-63.2017.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL CASAVECHIA, SANDRA FRANCO 

CASAVECHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15.687-A/MT, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Intimem-se os executados, pessoalmente, para que no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestem-se acerca do Mandado de Avaliação de fls. 

57/58, requerendo o que entender de direito.

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 61465 Nr: 2468-30.2015.811.0033

 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: LUIZMAR ZANOTTO, WALDERES PAGANELLA 

ZANOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR MICHELON, ANTENOR MICHELON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ L. DE FELIPPO - 

OAB:78.794/RS, JUAREZ CARLOS MARIN - OAB:44.235/RS, MARCO 

ANTONIO GARCIA - OAB:48.940/RS, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza
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 Cod. Proc.: 76042 Nr: 3780-70.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCO GIULIANO STELA, ROSANE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORETTO E CIA LTDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 Vistos etc.

1. Trata-se de Embargos à Execução opostos por FRANCO GIULIANO 

STELA e ROSANE DA CRUZ contra a Execução de Título Extrajudicial que 

lhe promove MORETTO E CIA LTDA - ME, todos qualificados nos autos.

 É o brevíssimo relatório. Decido.

2. Conforme se verifica no processo executivo em apenso (autos número 

1898-73.2017.811.0033, código 71392), o mandado de citação foi juntado 

aos autos em 16.10.2017 (fl. 03), de modo que o prazo de 15 dias úteis 

(art. 915, CPC) para oposição de embargos expirou-se em 08.11.2017, 

sendo que os presentes embargos somente foram protocolados em 

22.11.2017, sendo, portanto, intempestivos.

 3. Ante o exposto, rejeito liminarmente os presentes embargos, com 

fundamento no artigo 918, I, do CPC e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, IV do CPC.

Eventuais custas deverão ser suportadas pelos embargantes, 

especialmente por não haver nos autos documentação probatória para 

deferimento do benefício da gratuidade da justiça pretendida.

Traslade-se cópia desta sentença para o processo executivo em apenso 

(autos número 1898-73.2017.811.0033, código 71392).

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se os autos, com as providências, anotações e baixas de estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 70629 Nr: 1467-39.2017.811.0033

 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): ALEXANDRE PIZZOLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, ANDRÉ N. DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:8.392/MT, 

DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17609, RODRIGO LÁZARO DE 

SOUZA NETO - OAB:22.683 OAB/MT, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - 

OAB:18714/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIANCARLO PEDRO 

WANTOWSKY - OAB:15.808 OAB/PR, LIANCARLO PEDRO 

WANTOWSKY - OAB:7571/SC

 Vistos em correição.

1. Como o acolhimento do recurso de embargos de declaração pode 

implicar modificação à decisão embargada, mister a observância do 

contraditório, a teor do artigo 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil.

2. Intime-se, via DJe, o advogado do embargado/executado para, 

querendo, em 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os embargos de 

declaração de fls. 412/421.

3. Intimem-se, ainda, acerca do laudo de avaliação aportado às fls. 

410/411, o exequente, os executados e seus cônjuges, se for o caso, nos 

termos dos artigos 842 e 872 do CPC.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

5. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79594 Nr: 1357-06.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEANDRO LUIZ BARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EDUARDO REIS DE 

SIQUEIRA - OAB:6780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72492 Nr: 2367-22.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE PIZZOLATO, SILVANE BORTOLUZZI 

PIZZOLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIANCARLO PEDRO 

WANTOWSKY - OAB:15.808 OAB/PR, LIANCARLO PEDRO 

WANTOWSKY - OAB:7571/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A, ANDRÉ N. DE FIGUEIREDO CASTRO - 

OAB:8.392/MT, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17609, 

VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714/B

 Vistos em correição.

1. INTIMEM-SE os patronos dos litigantes para que, em 15 (quinze) dias, 

especifiquem de forma fundamentada outras provas que pretendem 

produzir.

2. Esgotado o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos 

conclusos para julgamento conforme o estado do processo (CPC/2015, 

Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 24802 Nr: 2032-81.2009.811.0033

 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: DELVANDE JOAQUIM CÂNDIDO, ABADIA GOMES 

CÂNDIDO, LEANDRO GOMES CANDIDO, LEONARDO GOMES CANDIDO, 

MARIA DE LOURDES CANDIDO, JOAQUIM ANTONIO CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:14.705/RS

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora e da 

parte requerida, para manifestarem-se acerca do Laudo Pericial de 

fls.602/656.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74896 Nr: 3386-63.2017.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL CASAVECHIA, SANDRA FRANCO 

CASAVECHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15.687-A/MT, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000594-85.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

JORGE LUIS ZANON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO GOMES CANDIDO (EXECUTADO)

LUIZMAR CANDIDO (EXECUTADO)

LEANDRO GOMES CANDIDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000594-85.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Execução de 

Título Extrajudicial Exequente(s): Banco de Lage Landen Brasil S/A 

Executado(a/s): Leonardo Gomes Cândido Leandro Gomes Cândido 

Luzimar Cândido Vistos em correição. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em que o Exequente objetiva o 

recebimento de R$ 550.287,16 (quinhentos e cinquenta mil, duzentos e 

oitenta e sete reais e dezesseis centavos), fruto do inadimplemento, pelos 

Executados, do “Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Garantia Real 

nº 30796”, emitido em 17 de abril de 2003 no valor de R$ 87.727,00 

(oitenta e sete mil, setecentos e vinte e sete reais). É o relato do essencial. 

Fundamento e Decido. 2. O Exequente, em sua petição inicial, afirma que 

os Executados, em 11-8-2009, ajuizaram sobre o título executivo 

extrajudicial desta demanda executiva uma anterior Ação Revisional 

(autos nº 2230-21.2009.811.0033, Código 24990, em trâmite na 2ª Vara 

desta Comarca), em que obtiveram uma decisão liminar de alongamento da 

dívida, de suspensão da exigibilidade das parcelas contratadas vincendas 

e de suspensão dos efeitos da mora em relação das parcelas vincendas. 

Prossegue o Exequente afirmando que o referido provimento liminar, 

contudo, foi revogado em 31-5-2016, ante a ausência de depósito judicial 

dos valores incontroversos e/ou caução. Conclui, assim, e invocando 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “(…) que o ajuizamento da 

ação revisional pretérita interrompe o prazo prescricional para o 

ajuizamento da ação de execução, que se inicia, novamente, após o 

trânsito em julgado da ação revisional (…)” [página 2 da petição inicial]. 

Sucede que, verificando o andamento processual da mencionada Ação 

Revisional nº 2230-21.2009.811.0033, Código 24990, em trâmite nesta 

unidade judiciária, pude constatar que esses autos, em 12-9-2018, foram 

remetidos para o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O envio dos autos 

deu-se após este Juízo analisar e prover embargos de declaração 

opostos pelo ora Exequente, mas o foi feito (envio à superior instância) 

para julgamento da Apelação nº 91183/2017, interposta pelos Executados 

e outros autores da revisional contra a sentença prolatada no feito que 

acolheu, em parte, a pretensão inaugural, inclusive, declarou nula uma das 

cláusulas do título executivo extrajudicial objeto desta demanda executiva. 

Essa situação processual, em linha de princípio, permite concluir a 

inexistência de efetivo trânsito em julgado da anterior ação revisional, 

circunstância e/ou requisito necessário, tal como descrito pelo próprio 

credor na petição inicial, para o início e/ou prosseguimento desta demanda 

executiva. Os fundamentos básicos de toda e qualquer execução de título 

extrajudicial ou, como ensina Humberto Theodoro Júnior, “(…) as 

condições ou pressupostos específicos da execução forçada são: (a) o 

formal, que se traduz na existência do título executivo, donde se extrai o 

atestado de certeza e liquidez da dívida; (b) o prático, que é a atitude ilícita 

do devedor, consistente no inadimplemento da obrigação, que comprova a 

exigibilidade da dívida.” (in Curso de Direito Processual Civil – Volume III. 

Rio de Janeiro: Forense, 2016, 47. ed. rev., atual. e ampl., pg. 252). O 

contexto fático e processual acima descrito, em linha de princípio, permite 

concluir pela ausência do requisito básico e indispensável do 

inadimplemento do devedor, já que, conforme escrito pelo próprio credor 

em sua petição inicial, revela-se necessário o trânsito em julgado da 

anterior ação revisional ajuizada pelos Executados, circunstância que, 

aparentemente, não se encontra presente e inviabiliza o transcurso do 

processo executivo instaurado. Entrementes, em obséquio à 

instrumentalidade e funcionalidade do processo e à regra inserta no artigo 

801, do CPC/2015, mister a prévia intimação do Exequente para suprir a 

falha da inicial. 3. INTIME-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do Exequente 

para que, em 15 (quinze) dias úteis, comprove documentalmente o trânsito 

em julgado Ação Revisional nº 2230-21.2009.811.0033, Código 24990, sob 

pena de indeferimento da petição inicial e consequente extinção 

processual por falta de pressuposto processual. 4. Transcorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. 5. 

Publique-se e cumpra-se. São José do Rio Claro, 3 de outubro de 2018. 

(documento assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000334-08.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES (ADVOGADO(A))

JOVELINA BIFFE CELLONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000334-08.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Alvará Judicial 

Requerente: Jovelina Biffe Celloni SENTENÇA – SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO – EXTINÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – [10454] 

Vistos em correição 1. Trata-se de Alvará Judicial para levantamento de 

valores depositados em conta poupança. Decisão (Id. 13939013) (i) 

deferiu o benefício processual da gratuidade da justiça à Requerente, (ii) 

ordenou que a parte autora comprovasse a distribuição do inventário dos 

bens deixados pelo de cujus, seja de forma judicial e/ou de forma 

extrajudicial, e (iii) ordenou a juntada nos autos de certidões negativas de 

tributos federais, estaduais, municipais. Certidão (Id. 15319281) atesta o 

decurso do prazo sem manifestação da parte autora. É o relato do 

essencial. Fundamento e Decido. 2. A extinção deste feito sem apreciação 

de mérito é de rigor. Isso porque a parte autora, embora intimada na 

pessoa de seu advogado da decisão que ordenou a emenda da petição 

inicial, deixou de cumprir a determinação judicial a contendo. Com efeito, a 

determinação judicial de emenda à petição inicial foi explícita em ordenar a 

juntada de documentos imprescindíveis ao equacionamento do litígio, 

contudo, o Requerente não interviu nos autos, o que revela o 

descumprimento de anterior decisão judicial de emenda à petição inicial, 

conduzindo-se por consequência a extinção do processo. 3. Ante o 

exposto, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 330, IV, e 

485, I, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, 

por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Custas e despesas processuais a cargo do Requerente (CPC, 

art. 90), ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade (CPC, art. 

98, § 3º), porque a parte autora litiga sob o pálio da gratuidade da justiça. 

Sem honorários. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e, em seguida, arquivem-se definitivamente os autos, dando-se, 

inclusive, baixa na distribuição. Publicada com a inserção no Sistema 

Apolo. Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). 

Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro, 3 de outubro de 2018. 

(documento assinado eletronicamente) Luis Felipe Lara de Souza Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000307-25.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANIR LIMA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000307-25.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Busca e 

Apreensão Requerente: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. 

Requerido: Joanir Lima de Souza SENTENÇA – SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO – EXTINÇÃO – DESISTÊNCIA – [10463] Vistos em correição. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, em que a 

instituição financeira requerente formulou pedido de desistência da ação, 

porque as partes transigiram extrajudicialmente [Petição de Id nº 

14101702, 14916918]. É o relato do essencial. Fundamento e Decido. 2. 

Porque ausentes citação e contestação, não resta alternativa senão 

homologar a postulação e extinguir o processo sem apreciação do mérito. 

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 200, parágrafo único, e 485, 

VIII, ambos do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação 

e, como tal, extingo o processo, sem julgamento de mérito. Deixo de 

proceder a baixa de restrição junto ao sistema RENAJUD e a 

comunicações aos órgãos competentes (SERASA e afins), porque 

inexiste no feito decisão judicial nesse sentido proferida por este Juízo. 

Custas e despesas processuais, acaso existentes, pelo requerente 

(CPC/2015, art. 90). Sem verba honorária, uma vez que não houve 

citação, tampouco manifestação processual da parte requerida. Preclusa 
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a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se os autos, dando-se, inclusive, baixa na distribuição. 

Publicada com a inserção no PJe. Dispensado o registro da sentença (art. 

317, § 4º, CNGC). Intime-se unicamente o patrono do autor. Cumpra-se. 

São José do Rio Claro, 3 de outubro de 2018. (documento assinado 

eletronicamente) Luis Felipe Lara de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000388-71.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSIO SOUZA LELIS (AUTOR(A))

EDELSIO SOUZA LELIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO APARECIDO INCENHA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000388-71.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Reintegração de 

Posse Requerente: Edelsio Souza Lélis Requeridos: Márcio Aparecido 

Incenha e sua esposa Sueli dos Anjos Ladeira Incenha SENTENÇA – SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – EXTINÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL – [10454] Vistos em correição. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por EDELSIO SOUZA LÉLIS em 

desfavor de MÁRCIO APARECIDO INCENHA e sua esposa SUELI DOS 

ANJOS LADEIRA INCENHA, com pedido de tutela antecipada para 

reestabelecer a posse de um lote de terra rurais, com 250,8055 hectares, 

denominado Fazenda Guanaes, localizado no município de Nova Maringá – 

MT, termo da Comarca de São José do Rio Claro [Id. Num 14236186]. 

Decisão (Id. 14444008) ordenou a emenda da petição inicial para (i) 

adequar o valor da causa ao importe de R$ 540.736,65 (quinhentos e 

quarenta mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta e cincos 

centavos), recolhendo o Requerente, na oportunidade, as custas 

complementares, e (ii) informar o domicílio ou residência completo dos 

Requeridos. Pedido de Reconsideração (Id. 14500447) manifestado pelo 

Requerente em relação à decisão de emenda à petição inicial, postulando 

(i) a remessa dos autos à Primeira Vara Criminal e Cível desta Comarca, 

para apensamento ao processo Código 61134, (ii) o recolhimento das 

custas parcelado e ao final do processo, (iii) a concessão da liminar 

vindicada neste processo, indicando, na oportunidade, o endereço 

completo dos Requeridos. É o relato do essencial. Fundamento e Decido. 

2. Como sabido, o pedido de reconsideração não consta do rol dos 

recursos previstos na legislação processual civil e, por isso, não pode 

sequer ser analisado pelo órgão judiciário. Todavia, em obséquio aos 

princípios da fungibilidade recursal e da economia processual, tem-se 

admitido, no âmbito dos Tribunais Superiores, o acolhimento do reclamo 

como agravo interno ou como embargos de declaração, desde que, nessa 

última hipótese, seja tempestivo, não ocorra erro grosseiro nem má-fé e 

tenha o postulante indicado a existência dos vícios elencados no artigo 

1.022, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se: “PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO APRESENTADO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO 

CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE 

RECURSAL. 1. O princípio da fungibilidade recursal não tem aplicação 

quando verificado erro grosseiro, como na hipótese de pedido de 

reconsideração formulado diante de decisão colegiada. Precedentes. 2. 

Da mesma forma, inaplicável o referido princípio para fins de recebimento 

do pedido como embargos de declaração se o requerente não indicar a 

existência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC de 2015 no acórdão 

impugnado. Precedentes. 3. Pedido de reconsideração não conhecido, 

com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa.” (RCD no 

AgInt no AREsp 1059286/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017) Lendo-se o 

pedido de reconsideração (Petição Id. 14500447), verifico que o 

Requerente não elencou qualquer das hipóteses legais insertas no artigo 

1.022, do CPC/2015 [suprir uma omissão, eliminar uma contradição, 

esclarecer uma obscuridade ou corrigir um erro material], razão pela qual 

deixo de analisar os reclamos nele aforado. Lado outro, como é de 

sabença geral, o assim chamado pedido de reconsideração, por ausência 

de previsão na lei processual vigente, não interrompe nem suspende o 

prazo para interposição de recursos próprios. Conforme exposto em 

linhas passadas, a decisão (Id. 14444008) ordenou a emenda da petição 

inicial para (i) adequar o valor da causa ao importe de R$ 540.736,65 

(quinhentos e quarenta mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta e 

cincos centavos), recolhendo o Requerente, na oportunidade, as custas 

complementares, e (ii) informar o domicílio ou residência completo dos 

Requeridos. O Requerente, todavia, não procedeu à correta e adequada 

emenda da petição inicial, alterando-se, como determinado judicialmente, o 

valor da causa e informando o endereço dos Requeridos, porquanto se 

limitou a apresentar pedido de reconsideração contra a decisão, sem ter, 

como demonstrado, indicado qualquer vício processual inscrito no art. 

1.022, do CPC/2015, capaz de receber o reclamo como embargos de 

declaração. É certo que houve indicação do endereço dos Requeridos, 

ainda que inserido dentro do último pleito inscrito no pedido de 

reconsideração, contudo, ainda assim, inexistiu perfeita e adequada 

emenda da petição inicial. Deveras, como o Requerente, embora intimado, 

deixou de cumprir a determinação judicial satisfatoriamente, mister o 

indeferimento da petição inicial e a consequente extinção processual sem 

resolução do mérito, ex vi do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, 

ambos do CPC/2015, “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a 

petição inicial;” Derradeiramente, ainda que o pedido de reconsideração 

não suplante o crivo do conhecimento, destaco que o pedido de remessa 

dos autos à Primeira Vara desta Comarca não comporta o pretendido 

acolhimento. Isto porque o Requerente deixou de indicar, com precisão, 

por intermédio de prova documental inidônea, a (eventual) necessidade de 

remessa dos autos para aquela unidade judiciária, tendo se limitado, nesse 

particular, em asseverar que o processo por ele mencionado (Código 

61134) é similar a este ora em trâmite nesta Vara, circunstância que, como 

sabido, não importa em conexão e/ou continência a legitimar julgamento 

simultâneo e conjunto das demandas. 3. Ante o exposto, DEIXO DE 

APRECIAR O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO (Petição Id. 14500447) e 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento nos artigos 

321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil. 

Custas e despesas processuais a cargo do Requerente. Sem verba 

honorária, porquanto ausente citação e/ou manifestação da parte 

adversa. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em 

seguida, arquivem-se definitivamente os autos, dando-se, inclusive, baixa 

na distribuição. Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o 

registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se unicamente o 

patrono da parte autora. Cumpra-se. São José do Rio Claro, 3 de outubro 

de 2018. (documento assinado eletronicamente) 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: 1000121-02.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1000121-02.2018.8.11.0033 REQUERENTE: MARIA HELENA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de 

Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais, 

formulada por MARIA HELENA DA SILVA, em face de VIVO S/A, 

sustentando que seus dados foram indevidamente inseridos nos órgãos 

de proteção ao crédito em razão da dívida junto à empresa requerida, que 

alega inexistir face à ausência de vínculo jurídico entre as partes. Requer 

à condenação da parte requerida em danos morais. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado improcedente. 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 
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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 em tela, 

verifica-se que a autora, em sede de audiência de conciliação, 

reconheceu a existência do débito junto a empresa ré, afirmando, ainda, 

não conhece o advogado Fernando Roberto Felfili, tampouco autorizou o 

ingresso da ação em seu nome. Dessa forma, sendo a dívida legitima a 

inscrição dos dados no devedor nos órgãos de proteção ao crédito, 

caracteriza-se como exercício regular do direito do credor, inexistindo 

qualquer pratica de ato ilícito. - DO PEDIDO CONTRAPOSTO Pretende, 

basicamente, a requerida a condenação do autor no pagamento da quantia 

de R$ 166,49 (cento sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos). 

Processualmente, tenho que o pedido contraposto está amparado pela 

norma disposta no artigo 31 da Lei 9.099/95: “Art. 31. Não se admitirá a 

reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu 

favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos mesmos 

fatos que constituem objeto da controvérsia”. Compulsando os autos, 

denota-se que a autora reconheceu a existência da dívida. Dessa forma, o 

valor cobrado é legítimo R$ 166,49 (cento sessenta e seis reais e 

quarenta e nove centavos) e deve ser arcado pela autora e atualizado 

monetariamente pelo INPC desde a data do vencimento, com juros de mora 

de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código 

Civil. Ademais, não vislumbro a litigância de má-fé da parte autora, razão 

pela deixo de considerá-la. - DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

improcedente o pedido inicial. Por conseguinte, declaro resolvido o mérito 

da presente ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Quanto ao pedido contraposto, julgo-o procedente para o 

fim de condenar o autor no pagamento da quantia de R$ 166,49 (cento 

sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos ), que deverá ser 

corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data do vencimento, e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês, estes a contar da citação. 

Deixo de condenar a autora 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). Sem prejuízo, oficiem-se à 

Ordem dos Advogado do Brasil, bem como o Ministério Público informando 

acerca dos fatos noticiados em sede de audiência de conciliação, para 

que adotem as medidas cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 29 de junho de 

2017. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-87.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

AGEANE QUEIROS DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N: 1000180-87.2018.8.11.0033 REQUERENTE: AGEANE 

QUEIROS DA COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A SENTENÇA 

Visto, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu a desistência 

do feito, conforme Id. 13946280. Registra-se que resta desnecessário a 

concordância do autor com o pedido de desistência, nos termos do 

enunciado n. 90 do Fonaje. Desta feita, homologo a desistência da ação e 

extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se São José do Rio Claro/MT, 28 de julho 

de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-27.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

CICERO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

AUTOS: 1000184-27.2018.8.11.0033 REQUERENTE: CICERO JOSE DA 

SILVA 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 CICERO JOSE DA SILVA, 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 esposa do 

autor, conforme se afere da certidão de casamento acostada 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 

13/10/2014 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 

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 
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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 03/05/2018, 

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$ 428,87 (quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta 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. 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 
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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: 1000193-86.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

LILIAN REGINA MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000193-86.2018.8.11.0033 REQUERENTE: LILIAN REGINA 

MARTINS DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A.. 

SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da lei n. 

9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, formulada por LILIAN REGINA MARTINS 

DOS SANTOS, em face de BANCO BRADESCO S/A, na qual a parte autora 

postula pela indenização por danos morais em razão da inscrição indevida 

de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte requerida acostou contrato firmado entre as partes 

relativo ao débito discutido nos autos (Id. 14260466). Desta feita, tendo em 

vista que a autora afirma que desconhece a origem do débito, entendo 

necessária a realização da prova pericial para aferir se a assinatura 

constante nos documentos acostados pertence á autora. Assim, 

verificada a complexidade da causa e a imprescindibilidade da perícia, 

outra opção não resta senão a extinção do feito, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, para que as partes discutam, com 

a amplitude processual devida, a questão na Justiça Comum. Com essas 

considerações, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, por 

incompetência do Juizado Especial Cível, com fundamento no art. 51, 

inciso II, da Lei 9.099/95. Sem custas, a teor do disposto no artigo 54 da 

Lei n.º 9.099/95. São José do Rio Claro/MT, 3 de agosto de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-41.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

LINDECI GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000196-41.2018.8.11.0033 REQUERENTE: LINDECI GOMES 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da lei n. 9.099/95. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais, formulada por LINDECI GOMES DA SILVA, em face de BANCO 

BRADESCO S/A, na qual a parte autora postula pela indenização por 

danos morais em razão da inscrição indevida de seus dados nos órgãos 

de proteção ao crédito. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

requerida acostou contrato firmado entre as partes relativo ao débito 

discutido nos autos (Id. 13965915, 13965925, 13965946, 13965955 e 

13965966). Desta feita, analisando os documentos acostados aos autos, 

entendo necessária a realização da prova pericial para aferir se a 

assinatura constante nos documentos acostados pertence á autora. 

Assim, verificada a complexidade da causa e a imprescindibilidade da 

perícia, outra opção não resta senão a extinção do feito, sem resolução 

de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, para que as partes 

discutam, com a amplitude processual devida, a questão na Justiça 

Comum. Com essas considerações, julgo EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, por incompetência do Juizado Especial Cível, com 

fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem custas, a teor do 

disposto no artigo 54 da Lei n.º 9.099/95. 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: 1000198-11.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

GILMAR MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 1000198-11.2018.8.11.0033 REQUERENTE: GILMAR MARTINS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA Visto, Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38, da lei n. 9.099/95. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, 

formulada por GILMAR MARTINS, em face de BANCO BRADESCO S/A, na 

qual a parte autora postula pela indenização por danos morais em razão 

da inscrição indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. 

Analisando os autos, verifico que o autor postulou pela extinção do feito, 

em razão da complexidade da causa ante a necessidade da prova pericial. 

Pois bem. Consoante se observa, a parte requerida acostou contratos 

firmados entre as partes relativo ao débito discutido nos autos (Id. 

13962382). Desta feita, tendo em vista que o autor afirma que desconhece 

a origem do débito, entendo necessária a realização da prova pericial para 

aferir se a assinatura constante nos documentos acostados pertence ao 

autor. Assim, verificada a complexidade da causa e a imprescindibilidade 

da perícia, outra opção não resta senão a extinção do feito, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, para que as 

partes discutam, com a amplitude processual devida, a questão na Justiça 

Comum. Com essas considerações, julgo EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, por incompetência do Juizado Especial Cível, com 

fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem custas, a teor do 

disposto no artigo 54 da Lei n.º 9.099/95. São José do Rio Claro/MT, 31 de 

agosto de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-07.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

SANDRA REGINA FONSECA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000250-07.2018.8.11.0033 AUTOR: SANDRA REGINA 

FONSECA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 
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Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, formulada por SANDRA REGINA 

FONSECA, 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. Em sede de contestação, a 

requerida preliminarmente, arguiu a ausência de documento indispensável, 

e no mérito postulou pela improcedência da inicial. Inicialmente, passo a 

analisar a preliminar 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$ 170,39(cento e setenta reais 

e trinta e nove centavos). 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 outra anotação restritiva é posterior a que esta sendo 

discutida nestes autos, de modo que não se aplica a Súmula 385/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 
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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, 2 de agosto de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-89.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

ADELSON DA SILVA LINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000251-89.2018.8.11.0033 REQUERENTE: ADELSON DA 

SILVA LINS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A.. SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da lei n. 9.099/95. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais, formulada por ADELSON DA SILVA LINS, em face de BANCO 

BRADESCO S/A, na qual a parte autora postula pela indenização por 

danos morais em razão da inscrição indevida de seus dados nos órgãos 

de proteção ao crédito. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

requerida acostou contrato firmado entre as partes relativo ao débito 

discutido nos autos (Id. 14133208). Desta feita, analisando os documentos 

acostados aos autos, entendo necessária a realização da prova pericial 

para aferir se a assinatura constante nos documentos acostados 

pertence á autora. Assim, verificada a complexidade da causa e a 

imprescindibilidade da perícia, outra opção não resta senão a extinção do 

feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, 

para que as partes discutam, com a amplitude processual devida, a 

questão na Justiça Comum. Com essas considerações, julgo EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, por incompetência do Juizado 

Especial Cível, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem 

custas, a teor do disposto no artigo 54 da Lei n.º 9.099/95. São José do 

Rio Claro/MT, 2 de agosto de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-74.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

ADELSON DA SILVA LINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000252-74.2018.8.11.0033 REQUERENTE: ADELSON DA 

SILVA LINS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 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 Débito c/ Indenização por 

Danos Morais, ajuizada por ADELSON DA SILVA LINS, em face do BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A, em que a parte autora sustenta que teve seu 

crédito negado em razão de seus dados estarem inclusos nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito junto a empresa ré que desconhece. 

Postula pela declaração de inexistência dos débitos inseridos nos órgãos 

de proteção ao crédito, bem como indenização pelos danos morais 

suportados. Inicialmente, passo a analisar a preliminar argüida pelo 

requerido: O pedido inicial deve ser julgado improcedente. 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. Restou incontroverso a inscrição dos dados no autor nos 

órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ R$ 591,26 

(quinhentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos). No caso em 

tela, sustenta o autor que foi surpreendido com a inscrição de seus dados 

nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que desconhece a origem da 

dívida. O requerido, por sua vez, afirma que o débito é oriundo do 

inadimplemento da fatura do cartão meio do cartão Visa Fácil, nº 

4096012496308232. Ademais, verifica-se que o requerido acostou o áudio 

da contratação, no qual a parte autora confirma a contratação do cartão 

de crédito Visa Fácil, o que aliado as faturas acostada, demonstra a 

legitimidade da dívida. Imperioso destacar, que no referido áudio ao 

finalizar a contratação do cartão, o atendente solicita a confirmação dos 

dados do autor, sendo o nome completo, número do CPF, a data de 

nascimento, o que afasta a alegação de que a contratação foi efetivada 

por terceiro, já que inexiste informação de que o autor perdeu seus 

documentos pessoais. Dessa forma, sendo a dívida legitima a inscrição 

dos dados no devedor nos órgãos de proteção ao crédito, caracteriza-se 

como exercício regular do direito do credor, inexistindo qualquer pratica de 

ato ilícito. - Dispositivo Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial. 

Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente ação, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a autora em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 2 de agosto de 

2018 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-21.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1000262-21.2018.8.11.0033 REQUERENTE: ODAIR DA SILVA 

ALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A SENTENÇA Vistos, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito com 

Indenização por Danos Morais, formulada por ODAIR DA SILVA ALVES, 

em face de BANCO BRADESCO S.A, sustentando que seus dados foram 

indevidamente inseridos nos órgãos de proteção ao crédito em razão da 

dívida junto à empresa requerida, que alega inexistir face à ausência de 

vínculo jurídico entre as partes. Requer à condenação da parte requerida 

em danos morais. Embora a parte requerida tenha postulado pela 

designação de audiência de instrução para depoimento pessoal do autor, 

entendo desnecessária, já que o autor reconheceu a existência do débito 

discutido na inicial. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

improcedente. Ab initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada 

à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem 
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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. Restou incontroverso a inscrição dos 

dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor de 

R$ 68,61 (sessenta e oito reais e sessenta e um centavos). No caso em 

tela, verifica-se que autor, em sede de audiência de conciliação, 

reconheceu a existência do débito junto a empresa ré, afirmando, que 

realizou empréstimo e por dificuldades financeiras não conseguiu adimplir 

suas obrigações. Relatou, ainda, que não conhece o advogado que 

ingressou com ação. Ademais, observo que requerida acostou 

documentos relativos a dívida discutida nos autos, devidamente assinado 

pelo autor, o que demonstra a legitimidade do débito. Dessa forma, sendo 

a dívida legitima a inscrição dos dados no devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito, caracteriza-se como exercício regular do direito do 

credor, inexistindo qualquer pratica de ato ilícito. - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo improcedente o pedido inicial. Por conseguinte, declaro 

resolvido o mérito da presente ação, com fundamento no artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a autora 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). Sem prejuízo, 

oficiem-se à Ordem dos Advogado do Brasil, bem como o Ministério 

Público informando acerca dos fatos noticiados em sede de audiência de 

conciliação, para que adotem as medidas cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio 

Claro/MT, 2 de agosto de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-56.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS PEREIRA AVELAR FREIRE (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000292-56.2018.8.11.0033 REQUERENTE: GILMAR MARTINS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA Visto, Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38, da lei n. 9.099/95. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, 

formulada por DOUGLAS PEREIRA AVELAR FREIRE, em face de BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A., na qual a parte autora postula pela 

indenização por danos morais em razão da inscrição indevida de seus 

dados nos órgãos de proteção ao crédito. Analisando os autos, verifico 

que a parte requerida acostou contratos firmados entre as partes relativo 

ao débito discutido nos autos (Id. 14387440). Desta feita, tendo em vista 

que o autor afirma que desconhece a origem do débito, entendo 

necessária a realização da prova pericial para aferir se a assinatura 

constante nos documentos acostados pertence ao autor. Assim, 

verificada a complexidade da causa e a imprescindibilidade da perícia, 

outra opção não resta senão a extinção do feito, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, para que as partes discutam, com 

a amplitude processual devida, a questão na Justiça Comum. Com essas 

considerações, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, por 

incompetência do Juizado Especial Cível, com fundamento no art. 51, 

inciso II, da Lei 9.099/95. Sem custas, a teor do disposto no artigo 54 da 

Lei n.º 9.099/95. São José do Rio Claro/MT, 5 de setembro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-72.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

JORGE MARCOS ATAIDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000217-17.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO FRANCISCO DE ARAUJO FILHO (REQUERENTE)

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA MARIANO (ADVOGADO(A))

R DE FATIMA KISSEL - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº. 1000217-17.2018.8.11.0033 REQUERENTE: LIDIO 

FRANCISCO DE ARAUJO FILHO REQUERIDO: R DE FATIMA KISSEL – ME 

DESPACHO Visto, Cuida-se de Ação de Cobrança formulada por Lidio 

Francisco de Araujo Filho em face de R. de Fatima Kissel – ME, visando o 

recebimento da importância de R$ 25.700,00 (vinte e cinco mil e 

setecentos reais). Analisando os autos, verifico que em sede de 

contestação o requerido arguiu preliminar a sua ilegitimidade passiva e a 

denunciação a lide, e no mérito postulou pela improcedência da inicial. 

Passo a analisar as preliminares - Ilegitimidade Passiva Analisando os 

autos, observo que a preliminar arguida se confunde com o próprio mérito 

da demanda, razão pela qual deixo para analisá-la oportunamente. - 

Denunciação a Lide Postula a requerida pela denunciação a lide para 

incluir José Ivan de Souza Amaral no polo passivo da demanda. Não 

obstante os argumentos expostos, o procedimento adotado pela parte 

autora, Juizado Especial, não admite qualquer espécie de intervenção de 

terceiros, nos termos do artigo 10 da Lei 9.099/95: Não se admitirá, no 

processo, qualquer forma de intervenção de terceiro, nem assistência. 

Desta feita, indefiro o pedido de denunciação a lide de José Ivan de 

Souza. - Revelia Aduz o autor a ocorrência da revelia, uma vez que a 

requerida não apresentou contestação no prazo assinalado. Ocorre que, 

nos processo em tramites perante o Juizado Especial, a contestação 

poderá ser apresentada até a audiência de Instrução e Julgamento, nos 

termos do Enunciado 10, do Fonaje. Desta feita, não vislumbro a 

ocorrência da revelia. Superada as preliminares, fixo como ponto 

controvertido: 1. Averiguação quanto a contratação verbal do autor para 

prestar serviços de retirada de madeira para a empresa requerida, no 

valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por metro. 2. Averiguação quanto a 

retirada de 240 metros de madeira na fazenda Menino Jesus pelo autor 

para a empresa requerida. 3. Averiguação acerca do contrato verbal 

firmado entre as partes para a venda 130 metros de madeira no valor de 

R$ 140,00 (cento e quarenta reais) o metro, totalizando R$ 18.000,00 

(dezoito mil reais). 4. Averiguação da venda de um trator no valor de R$ 

21.000,00 (vinte e um mil reais), tendo a requerida pago apenas R$ 

11.000,00 (onze mil reais) e devolvido o bem ao autor. 5. Averiguação 

quanto as despesas no valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos 

reais), suportadas pelo autor com reparos no trator devolvido pela 

requerida. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 / 10 / 

__2018__ , às 13 : 30 horas, cujo rol de testemunhas deverá ser 

encartado aos autos em até cinco dias antes da audiência, devendo as 

partes trazer as suas testemunhas, até o número máximo de três, ou, se 

preferir, indicar as que deverão ser intimadas, o que deverá ser agilizado 

pela secretaria. Convoquem-se as partes para comparecerem à audiência, 

sob pena contumácia da parte promovente e extinção do processo, ou 

verificação dos efeitos da revelia em relação da parte promovida, com 

julgamento da causa. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 9 

de agosto de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000565-35.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA (ADVOGADO(A))

WENDER LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 551 de 804



Parte(s) Polo Passivo:

BARTNIKOVSKI & PIACENTINI BARTNIKOVSKI LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que em consonância com o r. despacho de ID. Designo audiência 

de conciliação para o dia 06 de novembro de 2018, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000064-81.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DECIO ABEL CAPELARI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

DANIELLI REDIVO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONILSON PRADO (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Excelência para, no prazo da Lei dar regular andamento ao 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-09.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CALAZANS DUARTE (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO DE CASTILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA MAY (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS LOPES (REQUERIDO)

ANTONIO MARCOS LOPES (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N: 8010037-09.2016.8.11.0033 REQUERENTE: JOSE 

EDUARDO DE CASTILHO REQUERIDO: ANTONIO MARCOS LOPES 

DESPACHO Visto. Intime-se o executado para que se manifeste acercado 

da avaliação, bem como da impugnação à avaliação formulada pelo 

exequente (Id. 13657708), no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido o 

prazo, certifique-se. Após, concluso. Intimem-se. Cumpra-se. São José do 

Rio Claro/MT, 3 de outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010248-45.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN DE OLIVEIRA SILVA SHILINKERT (ADVOGADO(A))

VICTOR OLAVO DA SILVA (ADVOGADO(A))

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para, no prazo estabelecido manifestar-se sobre 

a Penhora Bacen realizada.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 67112 Nr: 2250-46.2018.811.0049

 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 CASSEMIRO CORREIA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAENGE - ENGENHARIA DE SANEAMENTO DE 

EDIFICAÇÕES LTDA, GENTIL DO CARMO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032, TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - OAB:13.948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DE ALMEIDA CORREA - 

OAB:15.802/MT, GUSTAVO RODRIGUES CAPOCIAMA DE REZENDE - 

OAB:148.106/SP, LUIZ FERNANDO NAVAJAS - OAB:150.315/SP, 

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES - OAB:6882/O, 

THIAGO VINICIUS SAYEG EGYDIO DE OLIVEIRA - OAB:199.255/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação das partes dos termos da decisão, 

bem como da audiência designada. Decisão: istos. Trata-se de ação de 

Embargos de Terceiros com pedido de tutela de urgência de natureza 

cautelar opostos por JOSÉ CASSEMIRO CORREIA NETO em face de 

SAENGE – ENGENHARIA DE SANEAMENTO DE EDIFICAÇÕES LTDA e 

GENTIL DO CARMO LIMA, todos qualificados nos autos, objetivando-se, 

em síntese, a concessão de tutela de urgência para manter-se na posse 

do bem litigioso (Faz. Santa Fé do Xingu) e suspender a liminar deferida no 

processo de Reintegração de Posse Cód 54111 em favor do primeiro 

embargado. Com a inicial juntou-se documentos de fls. 34/281.

É o relatório. DECIDO. No caso dos embargos de terceiros o Código de 

Processo Civil reserva dispositivo legal especifico para tratar da 

concessão da medida liminar estabelecendo em seu artigo 678 que caso 

fique suficientemente provado o domínio ou a posse, será concedida 

decisão determinando a suspensão das medidas constritivas sobre o bem 

e a manutenção ou reintegração de posse do embargante. Feita estas 

considerações e depois de detida análise dos autos, entendo necessário 

a realização de audiência preliminar destinada a prova da posse. Assim, 

designo audiência de justificação prévia para o dia 18 de outubro de 2018, 

às 17:00 horas (horário oficial de Mato Grosso), devendo a parte 

Embargante apresentar rol de testemunhas, bem como providenciar suas 

intimações nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil. Por 

cautela, até a data da audiência, suspendo o cumprimento do Mandado de 

Reintegração de Posse expedido nos autos principais (Cód 54111), dê-se 

ciência ao Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do referido 

mandado. Intimem-se o Embargante e os Embargados, na pessoa de seus 

respectivos advogados, via DJE.

 Junte-se cópia desta decisão nos autos principais (Cód 54111). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se com URGÊNCIA.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52964 Nr: 3249-75.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Heverton Ferraz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste sobre o seu 

prosseguimento, mormente em razão do que consta na certidão de REF. 

21. PRAZO: 10 DIAS. No silêncio os autos poderão ser remetidos ao 

arquivo provisório, vez que a CDA possui valor inferior a 15 Ufs-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 11676 Nr: 544-85.2009.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar de Oliveira, Seone Silvério da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sávio Borges Coimbra, Tereza Cristina 

Carvalho Teixeira Coimbra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Vizini Corrêa Júnior - 

OAB:3076-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 12.12.2018 às 14:30 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34314 Nr: 387-39.2014.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sávio Borges Coimbra, Tereza Cristina Carvalho 

Teixeira Coimbra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar de Oliveira, Seone Silvério da Silva 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Vizini Corrêa Júnior - 

OAB:3076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 12.12.2018 às 15:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33030 Nr: 1184-20.2011.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Vizini Corrêa Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar de Oliveira, Seone Silvério da Silva 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 12.12.2018 às 14:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 11132 Nr: 139-49.2009.811.0035

 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: Nelson Strucker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Neves de Castilho - 

OAB:146920/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clotildes Fagundes Duarte - 

OAB:5251/MT, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:OAB/MT 

19.081-A, KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - 

OAB:6.294-A, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556-B, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 12.12.2018 às 10:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54953 Nr: 756-91.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Teixeira Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMIL EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA 

- OAB:8322/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 17.12.2018 às 14:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34057 Nr: 149-20.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON BRUNO SOARES - 

OAB:OAB/MS 16.080, LELIANE KRAUSPENHAR - OAB:OAB-PR 67.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 04.12.2018 às 14:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34057 Nr: 149-20.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON BRUNO SOARES - 

OAB:OAB/MS 16.080, LELIANE KRAUSPENHAR - OAB:OAB-PR 67.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 Cód. 34057

Vistos em correição.

Em atenção ao Ofício n°008/2018-NUPEMEC-PRES-XIII, dispondo sobre a 

Semana Nacional da Conciliação, também instituída pelo Conselho Nacional 

de Justiça, visando a possibilidade de acordo entre os contendores, 

determino a remessa dos autos ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e 

seus advogados a se fazerem presentes na Sessão de 

Mediação/Conciliação a ser designada pela Gestora do Centro.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade acompanhadas 

de seus respectivos advogados.

Procedam as intimações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Garças/MT, 17 de setembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO.

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32939 Nr: 1328-23.2013.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrofel Agro Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A, 

Quênesse Dyogo do Carmo - OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jean Walter Walhbrink - 

OAB:5.658/MT, KELTON ALFREDO VOLPE - OAB:19.741/MT

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 04.12.2018 às 15:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32939 Nr: 1328-23.2013.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrofel Agro Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A, 

Quênesse Dyogo do Carmo - OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jean Walter Walhbrink - 
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OAB:5.658/MT, KELTON ALFREDO VOLPE - OAB:19.741/MT

 Cód. 32939

Vistos em correição.

Em atenção ao Ofício n°008/2018-NUPEMEC-PRES-XIII, dispondo sobre a 

Semana Nacional da Conciliação, também instituída pelo Conselho Nacional 

de Justiça, visando a possibilidade de acordo entre os contendores, 

determino a remessa dos autos ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e 

seus advogados a se fazerem presentes na Sessão de 

Mediação/Conciliação a ser designada pela Gestora do Centro.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade acompanhadas 

de seus respectivos advogados.

Procedam as intimações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Garças/MT, 21 de setembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO.

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 11676 Nr: 544-85.2009.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar de Oliveira, Seone Silvério da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sávio Borges Coimbra, Tereza Cristina 

Carvalho Teixeira Coimbra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Vizini Corrêa Júnior - 

OAB:3076-A/MT

 Cód. 11676

Vistos em correição.

Em atenção ao Ofício n°008/2018-NUPEMEC-PRES-XIII, dispondo sobre a 

Semana Nacional da Conciliação, também instituída pelo Conselho Nacional 

de Justiça, visando a possibilidade de acordo entre os contendores, 

determino a remessa dos autos ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e 

seus advogados a se fazerem presentes na Sessão de 

Mediação/Conciliação a ser designada pela Gestora do Centro.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade acompanhadas 

de seus respectivos advogados.

Procedam as intimações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Garças/MT, 18 de setembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO.

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33030 Nr: 1184-20.2011.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Vizini Corrêa Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar de Oliveira, Seone Silvério da Silva 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Código nº: 33030

DESPACHO.

Vistos em correição.

Tendo em vista que cabe ao Magistrado tentar conciliar a todo o momento, 

e havendo pedido expresso nesse sentido remeto os autos ao CEJUSC 

para audiência de conciliação.

Às providências.

Cumpra-se.

Alto Garças, 18 de setembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34314 Nr: 387-39.2014.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sávio Borges Coimbra, Tereza Cristina Carvalho 

Teixeira Coimbra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar de Oliveira, Seone Silvério da Silva 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Vizini Corrêa Júnior - 

OAB:3076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 Cód. 34314

Vistos em correição.

Em atenção ao Ofício n°008/2018-NUPEMEC-PRES-XIII, dispondo sobre a 

Semana Nacional da Conciliação, também instituída pelo Conselho Nacional 

de Justiça, visando a possibilidade de acordo entre os contendores, 

determino a remessa dos autos ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e 

seus advogados a se fazerem presentes na Sessão de 

Mediação/Conciliação a ser designada pela Gestora do Centro.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade acompanhadas 

de seus respectivos advogados.

Procedam as intimações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Garças/MT, 18 de setembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO.

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 11132 Nr: 139-49.2009.811.0035

 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: Nelson Strucker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Neves de Castilho - 

OAB:146920/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clotildes Fagundes Duarte - 

OAB:5251/MT, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:OAB/MT 

19.081-A, KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - 

OAB:6.294-A, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556-B, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258

 Código nº: 11132

DESPACHO.

Vistos em correição.

Levando-se em consideração, o grau de sucesso e celeridade do CEJUSC 

na realização de solução de conflitos, bem como a possibilidade do juiz 

conciliar as partes a qualquer momento, remetam-se os autos ao CEJUSC 

para que seja realizada audiência de conciliação/mediação.

Cumpra-se. Às providências.

 Altas Garças, 18 de setembro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 7028 Nr: 633-16.2006.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrofel Agro Comercial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tereza Cristina Carvalho Teixeira Coimbra, 

Sávio Borges Coimbra, Tereza Carvalho Teixeira, Espólio de Cezalpino 

Mendes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Walter Walhbrink - 

OAB:5.658/MT, KELTON ALFREDO VOLPE - OAB:19.741/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Quênesse Dyogo do Carmo 

- OAB:10286/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos a parte autora para que 

providencie o recolhimento das diligências do oficial de justiça visando o 

cumprimento do mandados de intimação para a solenidade aprazada, por 

meio de guia a ser expedida acessando o menu Guias, Diligência do Oficial 

de Justiça, no site:http://www.tjmt.jus.br/

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante
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 Cod. Proc.: 38701 Nr: 731-83.2015.811.0035

 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: Neidiany Borges Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 56181 Nr: 1100-72.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim da Silva Castro, CELIO DA SILVA CASTRO, 

MARCILENE DA SILVA CASTRO, LUCIANO DA SILVA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

manifeste-se em réplica a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 58116 Nr: 1757-14.2018.811.0035

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA AURORA LTDA- ME, SEMENTES E 

BIODIESEL AURORA MT LTDA - ME, Juliana Muller Scheer, SEMENTES 

AURORA MT LTDA - EPP, JULIANA MULLER - ME, NILSON MULLER - ME, 

Nilson Müller, OLDEMAR SCHEER, JONAS ROBERTO MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DE ABREU 

CARBINATO - OAB:, CARLOS R. DENESZCZUK ANTÔNIO - 

OAB:OAB/SP 146.360, DANIEL MACHADO AMARAL - OAB:OAB/SP 

312.193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a fim de intimar a autora para que tome ciência da r. 

decisão de REF. 6.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54248 Nr: 456-32.2018.811.0035

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roland Trentini, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON GIULIANO FRANCO E 

SOUSA - OAB:OAB/MT 15.836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680, Euclides Ribeiro da Silva Junior - OAB:5.222 - MT, 

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 10.280, Ricardo 

Ferreira de Andrade - OAB:9.764-A MT, THIAGO OLIVEIRA AMADO - 

OAB:11506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:357020, ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - 

OAB:8322/O, BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO - OAB:363392, 

Bruno Delgado Chiaradia - OAB:177650 SP, DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:OAB/SP 309.229, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13.431/B - MT, FABIANO MAGALHAES FERRARI - OAB:13985/B, 

Fernando Tardioli Lúcio de Lima - OAB:OAB/SP 206.727, João 

Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A, João Luiz Centenaro - 

OAB:8.141-B, Lair Pereira Martins - OAB:31269/RS, LUCAS 

DIETERICH ESPINDOLA BRENNER - OAB:181187, Luciana Sezanowski 

- OAB:OAB/PR - 25.276, LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - OAB:15280, 

Marcio Vinícius Costa Pereira - OAB:22.195-A/MT, Milena Grossi 

dos Santos Meyknecht - OAB:292635, MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11.449, NOELI IVANI ALERTI - OAB:4.061, PEDRO VINICIUS DOS 

REIS - OAB:17942, Rafaela Faccioni Corrêa Brenner - OAB:63.804/RS, 

RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:22.135-B, Sadi Bonatto - 

OAB:10011/PR, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - 

OAB:OAB/PR 53.612, Vitor Carvalho Lopes - OAB:131.298/RJ, William 

Carmona Maya - OAB:257198

 Vistos em correição.

Sobre petição do recuperando de ref. 168, manifeste-se o Administrador 

Judicial no prazo de 48hs, após conclusos.

Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51373 Nr: 2676-37.2017.811.0035

 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): Junio Marcos Emmel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcir Oliveira da Silva - 

OAB:1577-A/MT

 Vistos em correição.

Cuida-se de termo de acordo entabulado entre as partes OMNI S/A- 

CRÉDITO, FINANCIMAENTO E INVESTIMENTO, JUNIO MARCOS EMMEL, 

pelos fatos e fundamentos expostos. (ref.34)

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do acordo a que chegaram as partes, noticiado à ref.34, mister a 

homologação.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, e, via de consequência, EXTINGO os 

presentes feitos com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III,”b” do 

Código de Processo Civil.

 Custas e honorários advocatícios conforme acordado.

Considerando que a extinção pela homologação de acordo é ato 

incompatível com o direito de recorrer, após a intimação das partes, e, com 

fundamento no art. 1.000, parágrafo único, do CPC, determino que seja 

certificado o trânsito em julgado e arquivado os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

 P.R.I.C.

Intimem-se. Cumpra-se.

_______________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56294 Nr: 1114-56.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinaide Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.V – DA CONTESTAÇÃOCom a juntada do laudo 

cite-se o requerido para que esse apresente contestação, no prazo de 15 

(quinze dias).Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo 

preliminares, vista ao autor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAISServe a presente decisão como ofício 

para encaminhamento do processo à Procuradoria do INSS, nos termos do 
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art. 188 do CPC.Cumpra-se, expedindo o necessário.LENER LEOPOLDO 

DA SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 11082 Nr: 87-53.2009.811.0035

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Viçozo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ BRENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78069 MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400 MG, Ricardo Lopes Godoy - 

OAB:77167

 Código nº: 11082

 DESPACHO

Vistos em correição.

Dê-se vista ao exequente para que se manifeste sobre os embargos à 

execução, no prazo legal.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 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.: 38623 Nr: 1335-33.2016.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iharabrás S/A Indústrias Químicas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adauto Luiz Bernini, Ana Priscila Netzlaff 

Bernini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO ALMEIDA 

GOMES - OAB:171484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 38623

Cumpra-se com urgência como deprecado, servindo a cópia como 

mandado.

Depois de devidamente cumprida, devolva-se à Comarca de origem, com 

as nossas homenagens, dando-se baixa nos registros cartorários e 

distribuição.

Oficie-se urgente ao juízo deprecante, para as comunicações de praxe.

 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:

 Certifico que serve a presente para fins de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada nos 

autos para o dia 10.12.2018, às 13 horas (horário MT).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18987 Nr: 1482-40.2008.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Taquari - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Schutter do Brasil Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Leite Pimentel - 

OAB:RS/19507

 ANTE O EXPOSTO, acolho em parte os Embargos Declaratórios, com 

efeitos infringentes, para reduzir o montante do débito tributário, ficando 

HOMOLOGADO o cálculo de fls. 138-141, no valor de R$ 1.387.443,47 (um 

milhão trezentos e oitenta e sete mil quatrocentos e quarenta e três reais e 

quarenta e sete centavos), já incluída a multa no percentual de 2% (dois 

por cento) e os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por 

cento).REJEITO o pedido de substituição da penhora em dinheiro já 

efetivada nos autos pelo seguro-garantia.Por consequência, determinei 

nesta data a transferência do valor do débito tributário acima homologado 

(R$ 1.387.443,47) para a Conta Única do TJMT, à disposição deste Juízo, 

e o desbloqueio da quantia remanescente, conforme extrato juntado em 

anexo.Intimem-se as partes da presente decisão.Intime-se ainda a parte 

executada, por meio de seu advogado, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias, oferecer embargos à execução. (Art. 16 da LEF)Alto 

Taquari/MT, 2 de outubro de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 38429 Nr: 1199-36.2016.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito, Poupança e 

Investimento do Sul de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA JARDIM DOS SANTOS - 

OAB:75250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Santos de 

Resende - OAB:6.358 - MT

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante a 

tempestividade da contestação juntada aos autos na Ref. 36, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para, querendo, apresentar Impugnação à 

Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40139 Nr: 2347-82.2016.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Taquari - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSFRAN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO HENRIQUE MIRANDA 

BELOTTI - OAB:237.635/SP, PASCOAL BELOTTI NETO - OAB:195991

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante a 

tempestividade da contestação juntada aos autos na Ref. 35, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para, querendo, apresentar Impugnação à 

Contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30365 Nr: 1212-74.2012.811.0092

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Marcelo Renato Papi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Rabobank Internacional Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Cesar de Oliveira 

Machado - OAB:13.852/MT, Marlon Arthur Paniago de Oliveira - 

OAB:15828-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Archanjo Dama Filho 

- OAB:4482

 Certifico e dou fé, que em cumprimento ao Despacho de fls. 159, serve a 
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presente para fins de intimação dos advogados das partes, para 

comparecimento na audiência de conciliação designada para o dia 15 de 

outubro de 2018, às 13h (horário MT), no Fórum local.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 31584 Nr: 1144-90.2013.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCFdES, FNDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:9234-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 AUTOS N. 1144-90.2013.811.0092 – Cód. 31584

Vistos etc.

Diante da apresentação de novos débitos referentes à pensão alimentícia, 

cumpra-se o despacho de p. 48, consignando os valores atualizados à fl. 

73.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Alto Taquari-MT, 05 de junho de 2017..

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50259 Nr: 2031-98.2018.811.0092

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PL PESQUISA E PRODUÇÃO DE SEMENTES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin, Guilherme Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA TIBERIO LUZ - 

OAB:196959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de Ref. 04, que serve a presente 

para fins de intimar a parte autora para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias,acerca da juntada da proposta de honorários periciais e, em 

caso de concordância, a efetuar o pagamento, no mesmo prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 38623 Nr: 1335-33.2016.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iharabrás S/A Indústrias Químicas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adauto Luiz Bernini, Ana Priscila Netzlaff 

Bernini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO ALMEIDA 

GOMES - OAB:171484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte exequente, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37905 Nr: 871-09.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCNdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIUSSUANE FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:13244/A

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante a 

tempestividade da contestação juntada aos autos na Ref. 50, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para, querendo, apresentar Impugnação à 

Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22998 Nr: 712-08.2012.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

não-padronizado PCG-Brasil, Multicarteira S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kathe Aparecida de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 22998

 DESPACHO

1. Defiro o pedido de substituição do polo ativo.

2. Expeça-se Mandado de Busca e Apreensão conforme petição de fls.80, 

bem como atualize o nome do advogado na forma solicitada.

3. Nos termos do provimento nº 07/2017-CGJ, intime-se a parte 

requerente, por meio de seu patrono, para proceder com a expedição da 

guia e recolhimento de diligência do oficial de justiça para o cumprimento 

do ato.

 Alto Taquari/MT, 18 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55549 Nr: 817-96.2018.811.0084

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO A CONTINÊNCIA, nos termos do artigo 

57 do CPC, entre as ações de guarda cumulada com regulamentação de 

visitas cumulada com tutela antecipada sob o nº 1726-75.2017.811.0084, 

código: 53493, em curso perante este Juízo e a vertente ação de guarda 

definitiva cumulada com alimentos e regulamentação de visitas, 

APENSE-SE o presente feito àquele.Por oportuno:Verifico que a tentativa 

de conciliação restou inexitosa, uma vez que ausente o requerido, apesar 

de devidamente intimado. Sem prejuízo, DETERMINO a Secretaria da Vara 

para certificar se houve ou não o decurso do prazo para apresentar 

resposta no prazo legal.Noutro giro, acerca do não comparecimento 

injustificado do requerido á audiência conciliatória, tal ausência é 

considerada ato atentatório á dignidade da justiça, devendo a parte ser 

condenada ao pagamento de multa, conforme disposição do art. 334, § 8º, 

do CPC. Assim, CONDENO Alex Ribeiro Chaves, ora requerido, ao 

pagamento de multa por ato atentatório á dignidade da justiça, o qual FIXO 

em de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, que será revertido em 

favor do Estado de Mato Grosso (art. 97, CPC), devendo ser expedida 

certidão a respeito e encaminhada á Procuradoria Geral do Estado, para 

os devidos fins.INTIMEM-SE as partes acerca da presente decisão.Após, 

devidamente CERTIFICADO, voltem os autos conclusos para 

deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário.Apiacás-MT, 01 de 

outubro de 2018.Tibério de Lucena Batista Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55308 Nr: 677-62.2018.811.0084

 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
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 PARTE AUTORA: QJ, CDSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Em que pese a citação do requerido ter restado infrutífera por 02 (duas) 

vezes, verifico que em nenhuma das certidões (Ref. 19 e 43), nenhum dos 

meirinhos certificou a suspeita de ocultação por parte do requerido em 

relação ao ato citatório, de igual modo, a parte requerente não acostou ao 

feito nenhum documento probatório de que o requerido estaria se 

ocultando para ser devidamente citado.Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido 

de citação por hora certa, tendo em vista que não foram preenchidos os 

requisitos legais.Por fim, INTIME-SE a requerente para que, no prazo de 10 

(dez) dias pugne o que entender de direito.Após, decorrido o referido 

prazo, CERTIFIQUE-SE e, venham-me CONCLUSOS.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Apiacás-MT, 28 de setembro de 2018.Tibério de Lucena 

BatistaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37547 Nr: 302-71.2012.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclésio Silva dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA ADVOGADA, acerca 

dos termos da decisão retro, nomeando-a como patrona do denunciado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47466 Nr: 910-98.2014.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA ADVOGADA, acerca 

dos termos da decisão retro, nomeando-a como patrona do denunciado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45817 Nr: 537-04.2013.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA ADVOGADA, acerca 

dos termos da decisão retro, nomeando-a como patrona do denunciado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47066 Nr: 677-04.2014.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleberson Ribas, Vience Vilanova do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Contreira - OAB:, 

Lucineide Parreira Fraga - OAB:20315/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA ADVOGADA, acerca 

dos termos da decisão retro, nomeando-a como patrona do denunciado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45724 Nr: 439-19.2013.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Andrecovicz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA ADVOGADA, acerca 

dos termos da decisão retro, nomeando-a como patrona do denunciado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47682 Nr: 116-43.2015.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA ADVOGADA, acerca 

dos termos da decisão retro, nomeando-a como patrona do denunciado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56815 Nr: 1463-09.2018.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Marcos de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523, Midiã Carbo Ferneda Borguetti - OAB:21097-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1463-09.2018.811.0084.

Código: 56815.

Vistos.

 Trata-se de Ação Previdenciária com pedido de auxílio doença cumulado 

com aposentadoria por invalidez com pedido liminar proposta por SÉRGIO 

MARCOS DE PAULA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

É o relato do necessário.

 Decido.

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça á parte requerente, na 

forma da lei.

Em relação ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela reputo 

ausentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, eis 

que não há prova inequívoca da probabilidade do direito narrado na inicial, 

sendo necessária dilação probatória em cognição exauriente, inclusive 

com a produção de prova pericial e oral, se o caso, após a formação do 

contraditório.

A prova material acostada aos autos até o momento não se mostra 

suficiente a comprovar, em análise sumária, a verossimilhança do efetivo 

desempenho da atividade rural em regime de economia familiar, o lapso 

temporal exigido pela lei, assim como, a real extensão da doença 

incapacitante que acomete a parte autora, e se a doença era preexistente 

ou não, o que constitui óbice á concessão da tutela de urgência.

Por tais razões, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela. Sem prejuízo, esclareço que a decisão poderá ser modificada, após 

a realização de perícia médica por perito credenciado a este Juízo, desde 

que comprovado a qualidade de segurado especial.

Deixo de designar audiência de conciliação/mediação, considerando o 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que registra 

expressamente o desinteresse na composição consensual por meio da 

audiência prevista no artigo 334 do CPC, em que forem parte o INSS e as 

demais Autarquias Federais.

CITE-SE a autarquia requerida, para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (art. 183, CPC), fazendo-se constar, 
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outrossim, as advertências do artigo 344 do CPC.

Apresentada contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55765 Nr: 953-93.2018.811.0084

 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): QUISI ELETICIA KOCHEMBORGER FERREIRA, 

Maria Francisca Fernandes de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56718 Nr: 1407-73.2018.811.0084

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maura Aparecida de Souza Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO SALES JÚNIOR - 

OAB:11111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de 

veracidade da afirmação da parte requerente (pessoas físicas) de que 

não possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do § 3º, do artigo 99, do CPC/2015.

Cite-Se o requerido, na pessoa de seu representante legal (artigo 242, § 

3º, CPC/2015), consignando o prazo de trinta (30) dias para oferecerem 

resposta, nos termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as 

advertências do artigo 344, todos do CPC/2015.

Após o aporte de resposta aos autos, com ou sem a vinda dela, 

certifique-se e façam os autos conclusos para os fins do artigo 347 do 

CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55934 Nr: 1043-04.2018.811.0084

 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): PATRICIA COELHO DE MIRANDA, Teodoro 

Oleas Bialeski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52223 Nr: 807-86.2017.811.0084

 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: EDNA FLAUZINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Diante da divergência de informações trazidas ao feito, em que a parte 

requerente acostou na presente demanda o extrato do PIS/PASEP do de 

cujus Jefersom Flauzino da Silva constando o valor de R$ 596,92 

(quinhentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos), sendo 

este devidamente assinado pelo Técnico Bancário da CEF, Hoever Souza 

Lima (matricula nº 027.881-8) e em contrapartida o oficio/resposta da CEF 

informando que o de cujus não possui valores a títulos de PIS/PASEP, 

FGTS e outras contas.Diante disso, OFICIE-SE á Caixa Econômica Federal 

para que, no prazo de 10 (dez) dias preste esclarecimentos acerca da 

divergência de informações. Sem prejuízo, determino a Secretaria da Vara 

o envio da cópia do extrato do PIS/PASEP do de cujus junto ao ofício.Após, 

o decurso do referido prazo, CERTIFIQUE-SE e, voltem conclusos os autos 

para deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário.Apiacás-MT, 02 de 

outubro de 2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48966 Nr: 112-69.2016.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm de Ass do Vale do 

Juruena - Sicredi Univales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DIAS DOS SANTOS, Daniel Dias dos 

Santos 83209735115

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 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.: 55776 Nr: 963-40.2018.811.0084

 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): Arisson de Moura de Oliveira, Francisco das 

Chagas Mendes Santos, Leticia da Silva Costa Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48981 Nr: 127-38.2016.811.0084

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm de Ass do Vale do 

Juruena - Sicredi Univales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Diefenthaeler, José Martins Severo 

Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 51584 Nr: 383-44.2017.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 
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ASSOC. DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícera da Silva Almeida, Creuza Maria 

Rodrigues Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55095 Nr: 549-42.2018.811.0084

 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 do Vale Lima, DIVONSIR DO VALE 

LIMA, IRENICE APARECIDA TEIXEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55640 Nr: 874-17.2018.811.0084

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm de Ass do Vale do 

Juruena - Sicredi Univales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lúcio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49211 Nr: 241-74.2016.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANKNEY GAIA CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Laurenço - 

OAB:16780/BA

 Processo nº: 241-74.2016.811.0084

Código: 49211

Vistos.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com 

Indenização por Danos Morais proposta por FRANKNEY GAIA CHAGAS 

em desfavor de TIM CELULAR S/A, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento. Decido.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com 

Indenização por Danos Morais proposta por FRANKNEY GAIA CHAGAS 

em desfavor de TIM CELULAR S/A, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Tendo em vista que as matérias pendentes de analise constituem-se, 

essencialmente, em matérias de direito, passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Logo, diante da inexistência de preliminares, passo ao exame meritório.

Por todo o exposto, nos termos do artigo 490, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTE o pedido, razão por que:

DECLARO INEXISTENTE o débito discutido nos autos, determinando a 

exclusão do nome do requerente do cadastro de inadimplentes.

CONDENO a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde 

já, juros de mora em 1% (um por cento), nos termos da súmula 54 do STJ, 

cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo índice INPC a partir do seu arbitramento (presente data).

CONDENO, por fim, o requerido ao pagamento das despesas, custas e 

honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) do valor 

da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em consequência, DECLARO EXTINTO o feito proposto por FRANKNEY 

GAIA CHAGAS em desfavor de TIM Celular S/A, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do inciso I do art. 487, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54921 Nr: 431-66.2018.811.0084

 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): Francisco das Chagas Mendes Santos, 

JUAREZ SANTOS, GORETH MENDES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB-MT 16.691-A

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49167 Nr: 229-60.2016.811.0084

 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 ADMISSAO DE 

ASSOC. DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J S PRAMIO DIEGOLI ME, JAQUELINE SIMONE 

PRAMIO, ANDRÉ JOSÉ DIEGOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56128 Nr: 1146-11.2018.811.0084

 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: Rede Brazil Máquinas S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Astolfo Estracieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA COELHO BARBOSA 

TENUTA DE CARVALHO - OAB:8962

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49444 Nr: 315-31.2016.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCdS, MLLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACPdS, DACdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que apresente em tempo hábil a 

Impugnação à Contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47897 Nr: 288-82.2015.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA ADVOGADA, acerca 

dos termos da decisão nomeando-a como defensora dativa do 

denunciado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 53980 Nr: 2097-39.2017.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA ADVOGADA, acerca 

dos termos da decisão nomeando-a como defensora dativa do 

denunciado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45881 Nr: 603-81.2013.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Victor de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCINEIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16339/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA ADVOGADA, acerca 

dos termos da decisão nomeando-a como defensora dativa do 

denunciado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 51467 Nr: 316-79.2017.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEIA PONTES DUARTE 

- OAB:24042/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA ADVOGADA, acerca 

dos termos da decisão nomeando-a como defensora dativa do 

denunciado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 51292 Nr: 210-20.2017.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lunna Gracyélle Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA ADVOGADA, acerca 

dos termos da decisão nomeando-a como defensora dativa do 

denunciado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 51290 Nr: 208-50.2017.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA ADVOGADA, acerca 

dos termos da decisão nomeando-a como defensora dativa do 

denunciado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000020-40.2017.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIR ADRIANO CONTREIRA (ADVOGADO(A))

JOSE TEIXEIRA COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS 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 Promovente, 

por intermédio de seu procurador, para apresentar os valores atualizados, 

conforme consta na sentença. APIACÁS, 29 de agosto de 2018. JUDITE 

ANSCHAU Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE APIACÁS E INFORMAÇÕES: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, 977, 

CENTRO, APIACÁS - MT - CEP: 78595-000 - TELEFONE: (66) 35931501

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-42.2018.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA APARECIDA DE SOUZA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

JAIR CARLOS CRIVELETTO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS SENTENÇA Processo: 

1000037-42.2018.8.11.0084. REQUERENTE: MAURA APARECIDA DE 

SOUZA LOPES REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI 

UNIVALES MT Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do 

artigo 38 da Lei n° 9.099/95. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Em 

exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Assim, com fundamento 

nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo 

desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. PRELIMINARES A) 

Falta de interesse de agir: Rejeito a preliminar na medida em que há 

necessidade da medida judicial para que o reclamante obtenha a 

satisfação da pretensão de seu suposto direito, bem como é adequado o 
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procedimento escolhido. B) Da inaplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor e inversão do ônus da prova: Quanto a esta preliminar 

suscitada, a cooperativa de crédito busca consumidores no mercado, isto 

é, aqueles que não são cooperados, atua como se fosse uma instituição 

financeira ordinária, sendo assim, a jurisprudência do STJ é há muito 

tempo pacífica no sentido da aplicação do CDC às relações entre 

consumidores e as instituições financeiras, vejamos: " RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS 

MORAIS. SISTEMA NACIONAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONSUMIDORES COMUNS 

NÃO-COOPERADOS. APLICAÇÃO DO CDC . RESPONSABILIDADE PELA 

CADEIA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 

27/11/2002.(...) MARCELO ABELHA RODRIGUES, pela parte RECORRIDA: 

HEBER TJ-RS - Apelação Cível AC 70077612638 RS (TJ-RS)" C) Da 

proibição do enriquecimento sem causa e D)Do exercício regular de 

direitos Deixo de apreciar estas questões, porque a matéria discutida em 

preliminar confunde-se com a questão de mérito, e por essa razão irá ser 

analisada em conjunto. Diante do exposto rejeito tais preliminares. DO 

MÉRITO No mérito afirma a parte autora: " Em 05/02/2018 necessitando 

aumentar o limite de cheque especial me dirigi à agência do Banco do 

Brasil e fui surpreendida com a informação de que não seria possível, pois 

constava uma restrição em meu nome. Por dias tentei realizar a compra de 

leite especial, pois meu filho encontra-se em tratamento de saúde 

(intolerância à proteína do leite), sendo submetido à uma alimentação 

específica, na qual ao tentar adquiri-lo pela internet através do cartão de 

crédito, fui impedida devido a esta restrição. Por este fato, meu filho ficou 

por dias sem a alimentação especial, colocando em risco sua saúde. A 

partir daí, entrei em contato telefônico com o Banco do Brasil e constatei 

que o meu cartão de crédito havia sido bloqueado para qualquer tipo de 

compra em razão desta restrição. Ao fazer a consulta nos órgãos de 

proteção verificou-se um débito no valor de R$763,00 na Instituição 

Sicredi, inclusão esta feita no dia 30/12/2017(comprovante anexo). Ocorre 

que o referido débito fora quitado em 23/01/2018 e a Instituição não 

efetuou a baixa junto ao sistema Serasa/SPC. Por se tratar de uma cidade 

pequena, sofri um grave constrangimento diante dos outros clientes que lá 

se encontravam, diante da informação sugerindo de que "sou uma má 

pagadora" Diante de tais fatos requeiro a indenização pelos danos morais 

e materiais sofridos." (SIC). Conforme se vê da narrativa dos autos no 

momento em que a autora se dirigiu até a agência para aumentar o seu 

limite ( 05/02/2018), seu nome ainda estava negativado. No entanto, 

mesmo após o pagamento na data de 23/01/2018 o nome do reclamante 

ainda permanecia incluso nos órgãos de proteção ao crédito, já que a 

consulta fora efetivada em 06/02/2018. A parte ré se equivoca no 

momento em que argumenta a sobre contratação narrando que a 

requerente é associada da Cooperativa Ré por sua livre e espontânea 

vontade, pois não é esse o tema debatido nos autos. Verifica-se que a 

autora não fala em contratação e/ou relação jurídica existente entre as 

partes, mas sim o fato que após o pagamento seu nome foi mantido 

indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito. Por essa razão 

diante da inexistência de impugnação específica presumem-se 

verdadeiros os fatos arguidos na inicial, art. 341 do NCPC. A parte autora 

desincumbiu-se do seu ônus processual nos termos do art. 373, I do 

vigente CPC, anexando comprovantes da relação jurídica estabelecida 

entre as partes, sendo que nos autos discute-se a manutenção indevida 

do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito/protesto. Observa-se 

que parte reclamada não logrou êxito em comprovar a legalidade da 

manutenção da inscrição do registro desabonar ao crédito, após o 

pagamento. Por outro lado, verifica-se que a controvérsia, repito paira 

sobre a manutenção indevida do nome da parte autora nos cadastros de 

proteção ao crédito e essa situação ocorreu em virtude da falha na 

prestação de serviços da ré. Sobre o tema, manutenção indevida de 

cadastro restritivo ao crédito a Turma Recursal Única de Mato Grosso já 

decidiu que o dano moral nestes casos é presumível: RECURSO 

INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – RENEGOCIAÇÃO DA 

DÍVIDA – QUITAÇÃO – PAGAMENTO NÃO PROCESSADO – MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, 

CAPUT, DO CDC) – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR 

– QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

responsabilidade civil da prestadora de serviço é objetiva, o que lhe impõe 

o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluído 

nesse contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para 

com o consumidor. 2. Se o consumidor quitou seu débito com a instituição 

financeira, configura-se seu dever de providenciar a baixa do gravame. 

Não procede o argumento de que não restaram comprovados os danos 

morais ao consumidor, os quais são presumíveis (AgRg no Ag 

1278506/PE). [...] (Procedimento do Juizado Especial Cível 

476686420128110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 08/10/2014, Publicado no DJE 08/10/2014). 

Assim a anotação e manutenção da inscrição do nome da parte autora em 

cadastros de proteção ao crédito, posterior a pagamento de débito é 

indevida. Friso não se exigir demonstração da prova efetiva do dano 

moral, vez que a inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito, 

configura-se como dano in reipsa, como reiteradamente vem decidindo as 

cortes do País, inclusive, do STJ, in verbis: DIREITO DO CONSUMIDOR. 

CANCELAMENTO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO 

NÚMERO NO 'BOLETIM DE PROTEÇÃO' ('LISTA NEGRA'). 

CONSTRAGIMENTO. COMPRA RECUSADA. DANO MORAL. PROVA. 

DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. - 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; Resp 233076/RJ; 

Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; Data Decisão: 16.11.1999; Quarta 

Turma). DO DANO MORAL Na espécie, o dano moral prescinde de 

comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do 

nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in 

reipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores 

e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Fixo a indenização em R$ 6.000,00 

(seis mil reais). III – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, 

em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do vigente 

CPC, para: CONDENAR o requerido no pagamento ao autor da quantia de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, devidamente 

atualizado, com correção monetária incidindo desde a data do 

ARBITRAMENTO (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora de 1% a.m. 

fluem a partir do EVENTO DANOSO (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 20294 Nr: 1291-60.2008.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Marli Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para que informe endereço e 

telefone atualizados da parte autora, para fim de intimação acerca da 

expedição do Alvará de Levantamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69528 Nr: 1638-15.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Inácio Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Marcela Aparecida Cardoso - OAB:MT - 19356/O, 

Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para no prazo legal apresentar Impugnação a 

Contestação protocolada tempestivamente, Ref. 15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69599 Nr: 1689-26.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ruth Pimenta Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claison Pimenta Ribeiro Motta 

- OAB:MT 11.748, Eduardo Gomes Silva Filho - OAB:12036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para querendo, apresentar Impugnação a 

Contestação apresentada tempestivamente, e juntada à Ref. 21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69784 Nr: 1798-40.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilton Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mercia Vilma do Carmo - 

OAB:8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, querendo, no prazo legal, apresentar 

Impugnação a Contestação protocolada tempestivamente, ref. 13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69393 Nr: 1551-59.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para apresentar no prazo legal Impugnação a 

Contestação protocolada tempestivamente, Ref. 13,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 101072 Nr: 1865-34.2018.811.0038

 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): Luiz Henrique Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - OAB:MT 

5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequetemente, caberia ao requerente direcionar para o atual 

endereço do requerido ou providenciar o protesto por edital, pois 

aparentemente do devedor mudou--se sem comunicar o novo 

endereço.Nesses termos:"AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO 

MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – 

COMPROVAÇÃO DA MORA – IRREGULARIDADE - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL REMETIDA AO ENDEREÇO COMERCIAL DA AGRAVADA, 

MAS NÃO RECEBIDA PESSOALMENTE PELO MESM0 - NÃO 

ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA ENCONTRAR E INTIMAR O 

FINANCIADO - DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 2.º, § 2.º, DO DL 911/69 - 

AÇÃO EXTINTA, DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. 

Não tendo a notificação extrajudicial sido entregue no endereço constante 

do contrato, em virtude da informação de que a ré mudou-se, evidente o 

não cumprimento da formalidade exigida em lei. Indispensável o 

esgotamento dos meios para tentativa de notificação pessoal e, se for o 

caso, a intimação da devedora por edital.2. A notificação remetida para o 

endereço comercial do réu, e que veio a ser recebida por terceiro, não é 

capaz de cientificar o devedor fiduciante a respeito da sua mora.3. 

Decisão monocrática mantida". (SEBASTIAO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 04/04/2018)Por todo o exposto, DETERMINO a intimação 

do requerente, na pessoal de seu advogado, para que realize o 

ADITAMENTO da exordial, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a fim de 

que apresente a comprovação da efetiva constituição em mora do 

devedor – CPC, art. 284/NCPC, art. 321 - devendo, nesse sentido, serem 

promovidas tentativas válidas de notificação pessoal do devedor por 

todos os meios possíveis, para o fim de constituí-lo em mora, em 

consonância com o acima apontado, com o fito de dar validade à 

notificação, podendo ser editalícia, caso seja ela realmente 

necessária.Após, volte concluso para análise.Cumpra. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 102606 Nr: 2591-08.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Huberto Andrade Bichuette

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Cruvinel Borges Neto, Marcia Moreira 

Andrade Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Rodrigues da Cunha 

Bichuette - OAB:MG 126.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) ..Ausente informação sobre a adjudicação ou a alienação por 

iniciativa particular – NCPC, art. 881, caput e §§ -, far-se-á por leilão 

judicial, a ser realizado pelo leiloeiro público FLARES AGUIAR DA SILVA, 

leiloeiro público oficial inscrito na JUCEMAT sob o n. 19/2010, e leiloeiro 

rural inscrito na FAMATO sob o n. 64/2013, com endereço na Av. 

Historiador Rubens de Mendonça (Av. do CPA), 1836, Ed. Work Center, 

Sala 607, Cuiabá-MT, tel. (65) 3025-7500, (65) 9 9946-4717, (65) 9 

8 1 1 7 - 3 1 2 5 ,  c o n t a t o s  f l a r e s _ a g u i a r @ h o t m a i l . c o m  e 

flaresaguiarleiloes@gmail.com, site www.faleiloes.com.br, quem 

designo/nomeio e permito que escolha a modalidade de alienação, seja 

presencial, eletrônico ou combinação dessas, assim como a forma de 

publicidade dos atos, utilizando-se dos meios mais adequados à ampla 

divulgação da alienação.A comissão do leiloeiro, de encargo do 

arrematante, fica estipulada/fixada para a hipótese de arrematação em 5% 

(cinco por cento) e em 3% (três por cento) para o caso de adjudicação ou 

pagamento/remissão, sendo aquele percentual do valor da venda e esse 

sobre o da avaliação e este da avaliação antes do leilão e da arrematação 

após, todos para o bem imóvel – NCPC, art. 884, parágrafo único c/c 

Decreto n. 21.981/32, art. 24, caput e parágrafo único -, sendo 

fixado/entendido por preço vil o inferior a 60% (sessenta por cento) do 

valor da avaliação – NCPC, art. 891, caput e parágrafo único -, cujo 

pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por 

depósito judicial ou por meio eletrônico, sendo possível a proposta de 

pagamento parcelado na forma da legislação processual.Em sendo 

necessário, expeça autorização para a realização das imagens ou 

ilustrações que auxiliem na publicidade e no exame do 

bem.Intime.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54719 Nr: 2114-58.2013.811.0038

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro da Silva Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Guilherme da Silva - 

OAB:2994/MT

 Ante o exposto, tendo falecido, DECLARO EXTINTA a punibilidade de 

MAURO DA SILVA CHAGAS, com fulcro no CP, art. 107, I, c/c art. 62 do 

CPP.Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios 

- Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, IV.Após, o trânsito em julgado, 

arquivem os autos, procedendo as baixas e anotações de estilo.Ciência 

ao Ministério Público e à Defensoria Pública/Advogado.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 
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Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 23817 Nr: 2585-16.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Teodoro de Azevedo

 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, INDEFIRO o pedido do impugnante e mantenho a 

suspensão da exigibilidade das taxas, custas e despesas do processo, 

bem como honorários advocatícios, nos termos da sentença proferida nos 

autos de Embargos à Execução (código 62626) em apenso.Considerando 

que as requisições de pequeno valor e o precatório anteriormente 

expedidas, não estão em conformidade com a novas exigências da 

Resolução n. 457/2017 do Conselho da Justiça Federal, entre as quais a 

utilização do e-PrecWeb, DETERMINO a expedição de novas requisições, o 

que deverá ser feito nos termos da Portaria - PRESI/COREJ 151 de 18 de 

abril de 2012 do TRF1 e Resoluções n. 541, de 18 de janeiro de 2007 e n. 

405, de 9 de junho de 2016, todas do Conselho da Justiça Federal, assim 

como considerando a Emenda Constitucional n. 62, de 9 de dezembro de 

2009 e, após a expedição e antes de encaminhamento ao TRF 1ª Região, 

que intime as partes do teor dos ofícios requisitórios.Por fim, nada 

impugnado ou requerido pelas partes, as Requisições de Pequeno Valor 

serão remetidas ao Exmo. Presidente do E. Tribunal Regional Federal, 

através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da Portaria - PRESI/COREJ 151 

de 18 de abril de 2012 do TRF1.Cumpra, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 59495 Nr: 131-53.2015.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo de Souza Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles Kleber Rodrigues - 

OAB:MT - 15.876

 (...) .Isso posto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de REGINALDO DE 

SOUZA FERNANDES, em virtude de ter ocorrido o 

cumprimento/adimplemento integral do firmado em medida despenalizadora 

de suspensão condicional do processo – Lei n. 9.099/95, art. 89 e § 

5º.Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios, 

sendo isento do pagamento de emolumentos despesas e custas o 

Ministério Público, nos atos de ofício - Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, 

IV.Transitada em julgado, arquive com as baixas e anotações devidas, 

entre as quais as ressalvas de não importar reconhecimento de culpa, 

nem reincidência.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública/Advogado.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52587 Nr: 2521-98.2012.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delair Gomes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Clara de Paula Oliveira 

Passos - Procuradora Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Anselmo da Costa 

Prado - OAB:MT - 8486

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I, e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS nesses 

autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO e HOMOLOGO o cálculo apresentado 

pela parte exequente – fls. 82/83 dos autos em apenso -, reconhecendo 

como o regular o crédito no montante total de R$ 25.426,76 (vinte e cinco 

mil, quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos), sendo R$ 

23.511,26 (vinte e três mil, quinhentos e onze reais e vinte e seis 

centavos) para a parte autora e R$ 1.915,50 (um mil, novecentos e quinze 

reais e cinquenta centavos) em relação aos honorários sucumbenciais, 

com data base 08/2012.Deixo de condenar a parte embargante no 

pagamento das taxas, custas e despesas do processo existentes, uma 

vez que isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei Estadual n. 

7.603/2011, art. 3º, I; Prov. 27/04 – CM, art. 4º, parágrafo único; CNGC, 

art. 460 e ss, contudo condeno-a no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 10% (dez por cento) 

sobre o valor do débito executado, considerando o grau de zelo do 

profissional, o fácil lugar de prestação do serviço, a natureza e a 

importância da causa previdenciária, o trabalho realizado pelo advogado e 

o tempo exigido para o seu serviço – NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º.Após o 

trânsito em julgado, não sendo hipótese de remessa necessária/duplo 

grau obrigatório – CPC, art. 745 e ss./NCPC, art. 496 e ss. -, certifique, 

translade cópia reprográfica dessa sentença e planilha de cálculo para os 

autos da execução em apenso, a fim de que nela seja dado o 

prosseguimento do necessário ao pagamento/adimplemento, e arquive 

com as baixas e anotações de estilo.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º.P. I. Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51277 Nr: 1137-03.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faustino Lopes dos Santos - 

OAB:MT - 11.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925 -.Com relação aos 

emolumentos e custas judiciais, salvo quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda e as despesas com 

diligências/transporte dos OJAs, salvo se proporcionou meios para o 

cumprimento do ato – CNGC, art. 649, § 5º, III c/c art. 648 -, correios e 

fotocópias, por não se constituírem custas ou emolumentos – CNGC, art. 

460, caput e § 2º; TJMT PLENO, Agravo Regimental Cível n. 

1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente 

CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 

0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, 

Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da 

Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei 

Estadual n. 7.603/2011, art. 3º, I; Prov. 27/04 – CM, art. 4º, parágrafo 

único; CNGC, art. 460 e ss. -, inexistindo no presente feito a necessidade 

de ressarcimento de valores despendidos pela parte vencedora, uma vez 

que a parte adversa é beneficiária da assistência judiciária gratuita, 

contudo deverá realizar o pagamento/adimplemento das despesas com 

diligências de OJA, correios e fotocópias, eventualmente existentes, o que 

deverá ser certificado e exigido quando do trânsito em julgado.Após o 

trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 101513 Nr: 2073-18.2018.811.0038

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araputanga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 
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- OAB:MT - 12669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, porque ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido 

LIMINAR, e DETERMINO que NOTIFIQUE a autoridade jurídica impetrada a 

fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar 

necessárias – Lei n. 12.016/2009, art. 7º, inciso I.Outrossim, oficie ao 

prefeito do Município de Araputanga-MT para que informe se há controle 

de ponto eletrônico ou não, bem como esclareça se cumprida a carga 

horária exigida no concurso empossado.Nos termos do art. 12 da Lei n. 

12.016/2006, remeta os autos ao Ministério Público para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias.Após, façam os autos concluso.Cumpra.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 59583 Nr: 152-29.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Keila Cardoso Siqueira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Junior - 

OAB:MT - 7.963, Lúcio Lima dos Santos - OAB:MT/23057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS, todavia, por NÃO haver 

contradição na decisão recorrida, NEGO PROVIMENTO/REJEITO/NÃO 

ACOLHO, mantendo inalterada a sentença atacada, assim como, diante da 

sistemática atual da legislação processual civil, em que são devidos os 

honorários advocatícios nos recursos interpostos, cumulativamente – 

NCPC, art. 85, § 1º -, majoro os inicialmente fixados em 10% (dez por 

cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor das parcelas vencidas 

até a prolação da sentença.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.: 54947 Nr: 2335-41.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ilda dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, ante a inconstitucionalidade do pedido e a comprovação de 

que o índice aplicável para o reajuste do beneficio previdenciário é o INPC 

conforme art. 41-A da lei 8.213/1991, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do 

CPC/NCPC, art. 487, I –, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na petição inicial.Condeno a parte autora – NCPC, art. 91, caput - no 

pagamento das taxas, custas e despesas do processo existentes e, 

honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput - fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º.Após o trânsito 

em julgado, certifique.Nada requerido do trânsito em julgado, arquive os 

autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PJE”.P. I. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 66548 Nr: 317-42.2016.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elcio Bueno de Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auzeni Dias Freitas Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Alves Zanardo - 

OAB:12770/MT, José Krominski - OAB:10896/MT, Lucas Oliveira 

Bernardino Silva - OAB:MT/12.027, Marciano Xavier das Neves - 

OAB:11190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Francisco de Souza 

- OAB:MT - 19474

 Visto e bem examinado.

Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NCPC, art. 536 e ss. -, 

ajuizada por ELCIO BUENO MAGALHÃES em desfavor de AUZENI DIAS 

FREITAS MAGALHÃES, em que, após estudo realizado, a representante 

do Ministério Público pugnou pela designação de audiência para a oitiva da 

adolescente/menor e aquele, diversamente, pela realização de novo 

estudo psicossocial por profissional de outra Comarca, uma vez que 

discorda do resultado, pedido este que, por ora, INDEFIRO.

Ausente justificativa suficiente para desqualificar o trabalho realizado pela 

equipe multidisciplinar do juízo e a necessidade de utilização de 

profissionais outras para refazerem o estudo apresentado, sendo 

adequado na hipótese a produção de prova oral, conforme manifestado 

pela representante do Ministério Público, com a oitiva da adolescente.

Isso posto e diante da necessidade de produção de provas outras, 

especificamente a oitiva da adolescente e filha comum das partes, 

DESIGNO AUDIÊNCIA, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção 

da prova oral no dia 23/10/2018 (terça-feira), às 16h.

Consequentemente, DETERMINO que intime as partes através do seu(sua) 

advogado(a) constituído(a), e a adolescente a ser ouvida, uma vez que 

decorrente de pedido da representante do Ministério Público, por mandado 

e intimação dela através de sua representante legal.

Sem prejuízo disso e porque pendente, DETERMINO que cadastre o(a) 

advogado(a) da parte devedora/executada.

Comunique a psicóloga do juízo para, em sendo possível, fazer-se 

presente ao ato.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 74701 Nr: 1307-96.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Santos da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 25 de outubro de 2018, às 16h30 – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. –, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451.Ademais, ADVIRTO que as 

substituições somente poderão ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451, 
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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, (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 77779 Nr: 2871-13.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natanael Soares Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 25 de outubro de 2018, às 16h00 – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. –, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451.Ademais, ADVIRTO que as 

substituições somente poderão ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451, 

cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 72805 Nr: 253-95.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celina Silverio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 25 de outubro de 2018, às 17h00 – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. –, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451.Ademais, ADVIRTO que as 

substituições somente poderão ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451, 

cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97829 Nr: 442-39.2018.811.0038

 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: MAB, CMAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que, ciente do inteiro teor do 

documento/ofício juntado aos autos no dia 5/9/2018, ref. 50, tome as 

devidas providencias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55843 Nr: 651-47.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Guerreiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULA REGINA 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 651-47.2014.811.0038, Protocolo 

55843, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-62.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

NELCINA CANDIDA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (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. 1000267-62.2017.8.11.0038 REQUERENTE: NELCINA CANDIDA DE 

JESUS REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por NELCINA CANDIDA DE JESUS em face de BANCO 

BRADESCO CARTÕES 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 preliminares, passo ao julgamento. Rejeito a preliminar alegada na 

peça de bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 
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de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. 

A vedação de produção de prova pericial no âmbito dos Juizados não 

significa que as partes não possam trazer laudos ou outras provas 

idôneas, hábeis a demonstrar suas alegações. Não constitui óbice para 

que as comprove através de relatórios técnicos individualizados - artigo 

35 da Lei n. 9.099/1995 – ou realização de perícia informal - Enunciado n. 

12 do FONAJE. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça – STJ – decidiu 

que os Juizados Especiais podem resolver disputas que envolvam 

perícias. No seu voto a Ministra Nancy Andrighi, relatora do processo, 

apontou que a Lei n. 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, não 

exclui de sua competência a prova técnica, que no caso dos autos 

poderia ter sido apresentada pela parte que alegou a incompetência – STJ 

- RMS 30170 - UF: SC - REGISTRO: 2009/0152008-1 – RELATOR(A): Min. 

NANCY ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA - ACÓRDÃO DISPONIBILIZADO NO 

DJE EM 11/10/2010 e PUBLICADO EM 13/10/2010. Afasto a preliminar de 

ausência de interesse processual, e ainda ausência de pretensão 

resistida, já que não há dúvida que a parte autora tem direito a vir a juízo 

pleitear aquilo que entende devido e ser de direito (art. 5º, incisos II e 

XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência à pretensão e a 

adequação da via eleita. Este se traduz pela não espontaneidade da parte 

adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à necessidade do 

provimento jurisdicional para solução do litígio - composto do binômio 

necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte adversa resistiu à 

pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em consequência, a 

lide, conclui-se então que está possui interesse processual. Passo a 

análise do mérito. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos 

mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum. ” Isso demonstra que o Juiz, 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. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Destaco, nas relações 

contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé 

objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve 

ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Em sua 

peça inicial a parte autora alega que teve seu nome negativado 

indevidamente, não possuindo debito junto a requerida. Em que pese às 

argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer conduta ilícita 

praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular de um direito 

ante a existência de relação jurídica entre as partes, inexistindo, portanto, 

qualquer dever de reparação. O acervo probatório existente nos autos é 

apto a corroborar as alegações aduzidas pela defesa, tendo está 

anexado contrato assinado, e extrato (id. 12058169, 12058164), restando 

comprovado de forma satisfatória a legitimidade dos débitos que 

ensejaram a inclusão do nome da parte autora nos órgãos restritivos de 

crédito. Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO 

CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. No que se refere ao pedido de desistência do feito pela parte 

autora, após a audiência de conciliação, juntada de contestação e 

documentos comprobatórios pela requerida, o mesmo deve ser 

INDEFERIDO. No âmbito dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais Cíveis, como não há a condenação, em primeira instância, nas 

custas e honorários, é prática corriqueira e amparada pelo FONAJE no 

enunciado de nº 90, a possibilidade de se ter acolhida a desistência da 

ação, independente da aceitação ou não do réu já citado e com 

contestação nos autos. Vejamos o que informa o referido enunciado: "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." Contudo o referido dispositivo não 

pode ser usado para práticas de aventuras judiciais, como a presente. A 

imprudência da parte reclamante é flagrante neste caso, já que, deixou de 

pagar os seus débitos e agora, após comprovado que está litigando de 

má-fé, comparece no feito e simplesmente requerer a desistência do 

mesmo. Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF do 

reclamante nos órgãos de restrição ao crédito configura-se exercício 

regular de direito. E por qualquer ângulo que se analise a questão, se 

evidencia a má-fé do reclamante, na sua ânsia de auferir renda fácil, com 

objetivo de ser premiada com a condenação da parte reclamada ao 

pagamento de danos morais, deturpa os fatos, se aproveitando da 

gratuidade processual na primeira instância, litigando de má-fé, 

abarrotando o Poder Judiciário com lides temerárias, em prejuízo à 

coletividade. Ora, comprovado a existência do débito e a litigância de 

má-fé por parte da reclamante não há o que se falar em desistência do 

feito, devendo esta responder pelo ilícito processual. Restando claro que o 

débito inequivocamente existe, não havendo, por consequência, prova do 

suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam que a 

conduta da reclamada nitidamente configura exercício regular de direito 

(art. 188, I, do Código Civil), já que o reclamante, não quitou o debito aberto 

com a reclamada, o que justificou o encaminhamento do nome do 

reclamante aos cadastros da Serasa e do SPC. Da mesma forma, evidente 

que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil, reconheço a litigância de má-fé da parte 

autora, que agiu com deslealdade. Com escopo inibitório, condeno a 

reclamante ao pagamento de multa de 4 % e de honorários de 10%, ambos 

sobre o valor da causa, consoante autoriza o art. 81 do Código de 

Processo Civil. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE 

a pretensão deduzida na inicial. Na forma da fundamentação supra, 

CONDENO a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), 

ao pagamento de multa no importe de 4% (quatro por cento) sobre o valor 

dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, 

conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da reclamada. 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. 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, 2 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-62.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

NELCINA CANDIDA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (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. 1000267-62.2017.8.11.0038 REQUERENTE: NELCINA CANDIDA DE 

JESUS REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por NELCINA CANDIDA DE JESUS em face de BANCO 

BRADESCO CARTÕES 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 preliminares, passo ao julgamento. Rejeito a preliminar alegada na 

peça de bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. 

A vedação de produção de prova pericial no âmbito dos Juizados não 

significa que as partes não possam trazer laudos ou outras provas 

idôneas, hábeis a demonstrar suas alegações. Não constitui óbice para 

que as comprove através de relatórios técnicos individualizados - artigo 

35 da Lei n. 9.099/1995 – ou realização de perícia informal - Enunciado n. 

12 do FONAJE. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça – STJ – decidiu 

que os Juizados Especiais podem resolver disputas que envolvam 

perícias. No seu voto a Ministra Nancy Andrighi, relatora do processo, 

apontou que a Lei n. 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, não 

exclui de sua competência a prova técnica, que no caso dos autos 

poderia ter sido apresentada pela parte que alegou a incompetência – STJ 

- RMS 30170 - UF: SC - REGISTRO: 2009/0152008-1 – RELATOR(A): Min. 

NANCY ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA - ACÓRDÃO DISPONIBILIZADO NO 

DJE EM 11/10/2010 e PUBLICADO EM 13/10/2010. Afasto a preliminar de 

ausência de interesse processual, e ainda ausência de pretensão 

resistida, já que não há dúvida que a parte autora tem direito a vir a juízo 

pleitear aquilo que entende devido e ser de direito (art. 5º, incisos II e 

XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência à pretensão e a 

adequação da via eleita. Este se traduz pela não espontaneidade da parte 

adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à necessidade do 

provimento jurisdicional para solução do litígio - composto do binômio 

necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte adversa resistiu à 

pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em consequência, a 

lide, conclui-se então que está possui interesse processual. Passo a 

análise do mérito. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos 

mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum. ” Isso demonstra que o Juiz, 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. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Destaco, nas relações 

contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé 

objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve 

ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Em sua 

peça inicial a parte autora alega que teve seu nome negativado 

indevidamente, não possuindo debito junto a requerida. Em que pese às 

argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer conduta ilícita 

praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular de um direito 

ante a existência de relação jurídica entre as partes, inexistindo, portanto, 

qualquer dever de reparação. O acervo probatório existente nos autos é 

apto a corroborar as alegações aduzidas pela defesa, tendo está 

anexado contrato assinado, e extrato (id. 12058169, 12058164), restando 

comprovado de forma satisfatória a legitimidade dos débitos que 

ensejaram a inclusão do nome da parte autora nos órgãos restritivos de 

crédito. Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO 

CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. No que se refere ao pedido de desistência do feito pela parte 

autora, após a audiência de conciliação, juntada de contestação e 

documentos comprobatórios pela requerida, o mesmo deve ser 

INDEFERIDO. No âmbito dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais Cíveis, como não há a condenação, em primeira instância, nas 

custas e honorários, é prática corriqueira e amparada pelo FONAJE no 

enunciado de nº 90, a possibilidade de se ter acolhida a desistência da 

ação, independente da aceitação ou não do réu já citado e com 

contestação nos autos. Vejamos o que informa o referido enunciado: "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." Contudo o referido dispositivo não 

pode ser usado para práticas de aventuras judiciais, como a presente. A 

imprudência da parte reclamante é flagrante neste caso, já que, deixou de 

pagar os seus débitos e agora, após comprovado que está litigando de 

má-fé, comparece no feito e simplesmente requerer a desistência do 

mesmo. Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF do 

reclamante nos órgãos de restrição ao crédito configura-se exercício 

regular de direito. E por qualquer ângulo que se analise a questão, se 

evidencia a má-fé do reclamante, na sua ânsia de auferir renda fácil, com 

objetivo de ser premiada com a condenação da parte reclamada ao 

pagamento de danos morais, deturpa os fatos, se aproveitando da 

gratuidade processual na primeira instância, litigando de má-fé, 

abarrotando o Poder Judiciário com lides temerárias, em prejuízo à 

coletividade. Ora, comprovado a existência do débito e a litigância de 

má-fé por parte da reclamante não há o que se falar em desistência do 

feito, devendo esta responder pelo ilícito processual. Restando claro que o 

débito inequivocamente existe, não havendo, por consequência, prova do 

suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam que a 

conduta da reclamada nitidamente configura exercício regular de direito 

(art. 188, I, do Código Civil), já que o reclamante, não quitou o debito aberto 

com a reclamada, o que justificou o encaminhamento do nome do 

reclamante aos cadastros da Serasa e do SPC. Da mesma forma, evidente 

que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil, reconheço a litigância de má-fé da parte 

autora, que agiu com deslealdade. Com escopo inibitório, condeno a 

reclamante ao pagamento de multa de 4 % e de honorários de 10%, ambos 
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sobre o valor da causa, consoante autoriza o art. 81 do Código de 

Processo Civil. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE 

a pretensão deduzida na inicial. Na forma da fundamentação supra, 

CONDENO a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), 

ao pagamento de multa no importe de 4% (quatro por cento) sobre o valor 

dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, 

conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da reclamada. 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. 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, 2 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-65.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR ROSA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000174-65.2018.8.11.0038 REQUERENTE: JURANDIR ROSA RIBEIRO 

REQUERIDO: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO/ESTADO DE MATO GROSSO Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 

9.099/95 e CPC/NCPC -, ajuizada pelo(a) requerente em epígrafe em 

desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (pessoa jurídica de direito público interno), cuja 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada através do 

critério econômico – ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos - e material – cujo art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 

elenca as ações vedadas -, assim como ABSOLUTA nos locais em que 

estiver instalado – Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. Verifico que foi 

designado audiência, contudo as partes não compareceram em 

decorrência da não intimação das partes. Em que pese o representante da 

parte autora ter sido intimado no protocolo inicial da ação – agendamento 

automático –, verifico que o reclamante está sendo assistido pela 

Defensoria Pública e não por advogado constituído, o que obriga sua 

intimação pessoal e não através de seu representante sempre que for 

necessário – art. 186, §2º, CPC/2015. Isso posto, DETERMINO que designe 

nova data de AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando 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. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. 

As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/95, 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. Cite o(s) 

requerido(s) a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/95 -, 

que deverá ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da 

data da audiência - Lei n. 12.153/2009, art. 7º - bem como o(s) intime(m) 

para participar(em) da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de 

que, não comparecendo o(s) requerido(s) PESSOALMENTE, 

considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os 

efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem 

como será proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos 

da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, 

em Brasília-DF. 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 

t ratando 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. A Lei n. 12.153/2009, art. 8º, é expressa no sentido de 

que “Os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão 

conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados 

Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente 

da Federação”. Caso não haja acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 

5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) 

contestação(ões), assim como fornecer ao Juizado a documentação de 

que disponha para o esclarecimento da causa – Lei n. 12.153/2009, art. 9º 

-, sob pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso. 

O prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação(ões) da(s) defesa(s) – Enunciado n. 12 da Súmula da 

Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Por fim, tem-se que 

“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” e “os prazos processuais nos Juizados 

Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 

respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se 

as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso” – 

Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com nova redação aprovada no 

XXI Encontro – Vitória/ES. Defiro a excepcionalidade prevista no art. 172, § 

2º, do CPC, em que pese ser prescindível atualmente, observado o 

disposto na CRFB/88, art. 5º, XI – NCPC, art. 212, § 2º. Cumpra, expedindo 

o necessário. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 3 de outubro de 

2018 - 15:02:18. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010028-03.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

ALICE BERNADETE PARRA MERINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FERREIRA NETO (REQUERIDO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO 

para que a autora informe o valor atualizado do débito em aberto, 

conforme decisão.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60071 Nr: 2389-04.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Perdigão - Agroindustrial Mato Grosso Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Daltro Neto - 

OAB:11644, Roseni Aparecida Farinácio - OAB:4747/MT, SILVANA 

DA SILVA TOLEDO - OAB:11495

 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 
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audiência de conciliação/mediação, designada para o dia 09/11/2018, às 

15h30min., a ser realizada no CEJUSC da comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56391 Nr: 86-17.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdete Fontoura Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA BEATO DE MICHELI - 

OAB:22099/O, Ivonir Alves Dias - OAB:13310, ROBERSON SIQUEIRA DE 

MELO - OAB:18701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:13604-A/MT

 VISTOS.

1. CUMPRA-SE o item 1 da decisão retro.

2. Sem prejuízo, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da petição de pág. 183 e os documentos a ela 

anexados, sob pena de concordância tácita.

2. Após, tornem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 70386 Nr: 2732-63.2018.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA, JDC - Rondicia - 

Justiça Federal - 3ª Vara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA VALE DA SERRA IND 

COMERCIO IMP E EXP LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu Advogado, via Dje, para que proceda com o complemento da 

diligência do senhor Oficial de Justiça, nos termos em que fora certificado 

à Ref.: 12.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45617 Nr: 1354-14.2014.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karla Biazim Ramos, Wagner Brandão de 

Aguilar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Carvalho Santana - 

OAB:7066/MT, Rafael Augusto de Brito - OAB:13631/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, INTIMA-SE o Denunciado, na pessoa de seu causídico constituído, 

para, no prazo de 05 dias, apresentar suas alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52658 Nr: 935-23.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de presentes Arenápolis LTDA ME, 

Maria Edicelma Santos Rodrigues, Josiel Rodrigues dos Santos, Edna 

Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 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 A LIMINAR CONCEDIDA BEM COMO SE CUMPRA A 

INTIMAÇÃO DO REQUERIDO.

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 Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67613 Nr: 1404-98.2018.811.0026

 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: Valdivino Milani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDT PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Galvão - OAB:29.299 - 

SC, Flora Julioani Galvão - OAB:35.588 / SC, MARIANA REGGES 

BINOTTO CAON - OAB:36317

 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 

16h, a ser realizada no CEJUSC da comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19535 Nr: 1428-44.2009.811.0026

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hérclito Macedo, Thereza de Lourdes de Aguiar Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deusney Severino da Silva, Carlos José 

Francisco, Manoel Carlos da Costa, Zenilda de Souza Ramos de Oliveira, 

Tereza Alves dos Santos, Maria Aparecida Ribeiro Francisco, Manoel 

Soares Barbosa, Satírio Mendes Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT, Raul Reinaldo Morales Cassebe - OAB:24308/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lissandro da Silva Torres - 

OAB:52936

 VISTOS.

I. Ciente do agravo, mantenho a decisão retro pelos seus próprios 

fundamentos.

II. Aguarde-se a decisão do agravo.

III. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 71016 Nr: 3095-50.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ADRIANO PINHEIRO 

SANTOS - OAB:23652/O, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu Advogado constituído, via Dje, dando-lhe ciência da sessão de 

mediação/conciliação, que se realizará no dia 06/11/2018 às 15:00 horas, 

a ser realizada no CEJUSC desta Comarca.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18750 Nr: 644-67.2009.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hérclito Macedo, Thereza de Lourdes de Aguiar 

Macedo, Juscelino Bessa de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deusney Severino da Silva, Carlos José 

Francisco, Manoel Carlos da Costa, Zenilda de Souza Ramos de Oliveira, 

Tereza Alves dos Santos, Manoel Soares Barbosa, Satírio Mendes Batista, 

Maria Aparecida Ribeiro Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT, Raul Reinaldo Morales Cassebe - OAB:24308/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cáren da Silva Torres - 

OAB:12.265/MT, Lissandro da Silva Torres - OAB:52936, Rogerio 

Silva Santos - OAB:12655

 VISTOS.

I. Ciente do agravo, mantenho a decisão retro pelos seus próprios 

fundamentos.

II. Aguarde-se a decisão do agravo.

III. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66000 Nr: 2028-03.2017.811.0053

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/O

 Vistos.

1. Cuida-se de Guia de Execução Penal de VALTER GOMES DE OLIVEIRA.

Afirma o recuperando que se apresentou na Comarca de Santo Antônio 

do Leveger/MT e, sem autorização judicial, foi encaminhado para o Centro 

de Ressocialização de Cuiabá, antigo Carumbé, motivo pelo qual, com 

fundamento no fato de ser policial militar aposentado, pugna pela remessa 

dos autos e recambiamento para Comarca de Santo Antônio do 

Leveger/MT, local em que há presídio militar (fls.141/146).

2. Extrai-se dos autos que o recuperando foi transferido para o Centro de 

Ressocialização de Cuiabá (CRC), tal como noticiado pelo apenado.

Malgrado a tese de recambiamento para presidio militar seja sedutora, 

cabe ao Juízo da Vara de Execuções Penais do local em que o apenado 

está recolhido decidir quanto a transferência recuperando, sendo certo 

que a este Juízo cabe tão somente determinar a remessa dos autos.

3. Assim, a teor do artigo 1547 da CNGC/MT que dispõe que “os autos de 

execução penal, mesmo na hipótese de regime aberto obtido através da 

progressão de regime, deverão ser remetidos à comarca em cujo território 

for permitido ao reeducando cumprir sua pena. Em nenhuma hipótese 

deverá ser deprecado o cumprimento de pena, mesmo em se tratando de 

curtos períodos, de sursis ou de pena restritiva de direitos”, DETERMINO a 

remessa do presente executivo de pena ao Juízo da Vara de Execuções 

Penais da Comarca de Cuiabá/MT.

 Ciência ao Ministério Público.

Intime-se, via DJE, o patrono do recuperando.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45774 Nr: 1457-21.2014.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erlan Carlos de Matos Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da 

diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de 

atos, localidade do cumprimento da medida, bem como para a 

necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço.

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 de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59097 Nr: 1807-04.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nélio Gaklik

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu Advogado constituído, via Dje, a fim de que complemente a 

diligência do senhor Oficial de Justiça, nos termos em que foi certificado à 

ref.: 34.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64117 Nr: 4642-62.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA CORDEIRO RIPARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Abdias dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ....4. Assim, DETERMINO que a que a parte autora recolha, no prazo de 30 

(trinta) dias, a primeira parcela das custas e a taxas judiciárias, conforme 

o valor da causa, e as demais nos 02 meses subsequentes, sob pena de 

extinção.5. Com o recolhimento das custas e despesas processuais (03 

parcelas), 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.6. Após 

comprovado nos autos o recolhimento da primeira parcela, em 

consonância com o disposto no art. 334, do Código de Processo Civil, 

DETERMINO o encaminhamento dos autos ao Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca para designar e realizar audiência de 

conciliação/mediação, 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 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. (...) 15. Desde já friso que, decorrido o prazo 

previsto no item 4 sem o recolhimento das custas e despesas processuais 

(seja 1º, 2º ou 3º parcela), certifique-se e tornem-me os autos conclusos 

imediatamente para extinção – código 36. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Às providências.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68615 Nr: 1813-74.2018.811.0026

 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: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON SOUZA PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nessa senda e, levando-se em conta as razões expendidas na petição 

inicial, os documentos que a acompanham, bem como a incorrência em 

mora do devedor, DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO dos bens 

descritos na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 com as 

alterações da Lei 10.931/2004, devendo ser nomeado depositário a 

pessoa indicada na exordial, mediante termo e compromisso. Consigne-se, 

no mandado de busca e apreensão a intimação do devedor para que 

entregue o bem juntamente com seus respectivos documentos, de acordo 

com o § 14 do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. Após efetivada a medida 

liminar, CITE-SE a parte promovida constando do mandado que: a) 05 

(cinco) dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário; b) no 

prazo do item anterior, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade 

da dívida pendente, acrescidas das custas processuais, que deverá ser 

calculada com base no valor depositado e honorários advocatícios que 

fixo em 10% sobre o valor depositado, nos termos do art. 3º, § 1º com 

nova redação dada pela Lei 10.931/04, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído; e 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 contida no art. 344 do NCPC. C) NÃO AUTORIZO a 

retirada do bem da comarca.Por ora, NÃO AUTORIZO a expedição de 

ofício ao DETRAN e a Secretaria da Fazenda Estadual, conforme 

requerido.DEIXO DE CONCEDER o benefício do artigo 212 do CPC, pois sua 

aplicação é ex vi legis, portanto, despicienda autorização 

judicial.DETERMINO que o requerido informe no momento da citação se tem 

interesse na designação de audiência de conciliação.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Às providências.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59923 Nr: 2316-32.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Perdigão - Agroindustrial Mato Grosso Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA DA SILVA TOLEDO - 

OAB:11495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Ciente da decisão proferida pelos Desembargadores do E. Tribunal de 

Justiça no Agravo de Instrumento de n. 1009606-62.2017.8.11.0000.

2. Considerando que fora negado provimento ao recurso, por considerar 

que o requerente não é hipossuficiente, e que não há nos autos 

documentos hábeis a justificar o pagamento das custas processuais ao 

final do processo, INDEFIRO conforme requerido a pág. 290.

3. INTIME-SE a parte autora através de seu patrono para que recolha as 

custas e despesas processuais no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do feito.

4. Transcorrido o prazo sem o recolhimento das custas, certifique-se e 

tornem-me os autos conclusos para sentença.

5. Diversamente, 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.

6. Em seguida, 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.

7. Após, tornem-me concluso para saneamento ou julgamento antecipado.

CUMPRA-SE.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52202 Nr: 691-94.2016.811.0026

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Etore Zompero Neto, Marcel Machado Zompero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcedino Quirino Gomes, Ronismar Gomes dos 

Santos, Washington Luiz de Souza Lopes, Joabe Almeida dos Santos, 

Antonio Pardim, José Roberto Froio, OSMAR DE BRITO , Manoel Carlos da 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irajá Rezende de Lacerda - 

OAB:11987, Rodrigo Schwab Mattozo - OAB:5849/MT, SOCRATES 

GIL SILVEIRA MELO - OAB:5557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da 

diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de 

atos, localidade do cumprimento da medida, bem como para a 

necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço.

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 de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69254 Nr: 2111-66.2018.811.0026

 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: Eduardo Assad Caran

 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:

 ...DEFIRO parcialmente a liminar almejada pelo embargante e SUSPENDO 

apenas a penhora a ser concretizada no VW/Saveiro, ano/modelo 

2015/2015, placa QCA2669, renavam 01075377355, mantendo a restrição 

do veículo pelo Sistema RENAJUD.Traslade cópia desta decisão para o 

processo de execução de código 41106, devendo o processo de 

execução prosseguir com as demais determinações.CITE-SE o embargado 

para contestar em 15 (quinze) dias - art. 678, parágrafo único, CPC. Face 

o disposto no art. 344 do CPC, se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor.Em seguida, caso na contestação sejam arguidas 

preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito do autor, INTIME-SE a 

parte autora para réplica.Após, 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.Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, tornem-me 

concluso para saneamento ou julgamento antecipado.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.As providências.Marina Carlos FrançaJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 71467 Nr: 3295-57.2018.811.0026

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé haver cadastrado os autos no CEJUSC sob o numero 

198857, ficando a audiência de conciliação/mediação designada para o dia 
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05/11/2018 às 12:00 horas, a ser realizada no CEJUSC desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 600 Nr: 141-03.1996.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmelindo Ferreira Botelho, Marlene Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Leite dos Santos - 

OAB:7532/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

44,12 (quarenta e quatro reais e doze centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença de folhas 177. Este Valor para única, para 

recolhimento da guia de custas R$ 44,12 (quarenta e quatro reais e doze 

centavos), para fins da guia de custas processuais. Obs. Isento de taxa 

judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do 

Fórum da Comarca de Origem aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 900 Nr: 333-96.1997.811.0026

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Colares, Albino Minetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULHER KOENIG - 

OAB:22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte Exequente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

61,66 (sessenta e um reais e sessenta e seis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 188. Este Valor parcela 

única, para recolhimento da guia de custas no importe de R$ 61,66 

(sessenta e um reais e sessenta e seis centavos), para fins da guia de 

custas processuais. Obs. Isento de taxa judiciária. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor. O sistema vai gerar 

um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Origem aos 

cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11502 Nr: 1602-92.2005.811.0026

 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: Município de Arenápolis/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurino Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COUTINHO DE 

AQUINO - OAB:10176/MT, UBIRATAN FARIA COUTINHO - OAB:6760/MT

 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$ 

805,82 (oitocentos e cinco reais e oitenta e dois centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 219/227. Este Valor para 

única, para recolhimento da guia de custas e R$ 402,91 (quatrocentos e 

dois reais e noventa e um centavos), para fins da guia de custas 

processuais e 402,91 (quatrocentos e dois reais e noventa e um 

centavos), para fins da guia de Taxas judiciária. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

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 origem 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: 1000034-67.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

FERNANDA CANTUARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

NATURA COSMÉTICOS 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. 1000034-67.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$7,600.00 POLO ATIVO: Nome: FERNANDA CANTUARIA DOS SANTOS 

Endereço: Frederico Garcez, 604, Jardim Primavera, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: NATURA COSMÉTICOS S.A 

Endereço: AVENIDA ALEXANDRE COLARES, 1.188, PARQUE 

ANHANGÜERA, SÃO PAULO - SP - CEP: 05106-000 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificadas, na pessoa do seu patrono, para, no prazo legal, efetuar o 

pagamento das custas judiciais decorrente da condenção por litiância de 

má-fé. . ARENÁPOLIS, 3 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: 1000035-52.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

FERNANDA CANTUARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (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 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000035-52.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$7,600.00 POLO ATIVO: Nome: FERNANDA CANTUARIA DOS SANTOS 

Endereço: Frederico Garcez, 604, Jardim Primavera, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Endereço: SEPN 504 BLOCO 

A, SALA 210, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-521 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificadas, na pessoa do seu patrono, para, no prazo legal, efetuar o 

pagamento das custas judiciais decorrente da condenção por litiância de 

má-fé. . ARENÁPOLIS, 3 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: 1000037-22.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

GENI SANTOS MOURA (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 

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. 1000037-22.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$7,600.00 POLO ATIVO: Nome: GENI SANTOS MOURA Endereço: r 

marechal rondon, s/n, indefinido, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 

78415-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, 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, na pessoa do 

seu patrono, para, no prazo legal, efetuar o pagamento das custas 

judiciais decorrente da condenção por litiância de má-fé. ARENÁPOLIS, 3 

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: 8010239-07.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (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 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 8010239-07.2016.8.11.0026 Valor da causa: $12,000.00 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ADRIANO RODRIGUES DE LIMA Endereço: Rua JOAO JOSE DE 

ALMEIDA, 0903, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFONICA DATA DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA. 

Endereço: Avenida TAMBORÉ, 341, ALPHAVILLE, BARUERI - SP - CEP: 

06460-000 Senhor(a): TELEFONICA DATA DO BRASIL PARTICIPACOES 

LTDA. A presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 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, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ARENÁPOLIS, 3 de outubro de 2018. Atenciosamente, (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 
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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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-50.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

ARNALDO SILVA ARAUJO (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 

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. 1000115-50.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$18,740.00 POLO ATIVO: Nome: ARNALDO SILVA ARAUJO Endereço: 

PRAÇA DA INDEPENDENCIA, 883-E, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: OI S/A Endereço: TELEMAT - BRASIL 

TELECOM, 3209, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3209, CENTRO SUL, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78020-902 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, LIMINAR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, 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, 3 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: 1000115-50.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

ARNALDO SILVA ARAUJO (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 

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. 1000115-50.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$18,740.00 POLO ATIVO: Nome: ARNALDO SILVA ARAUJO Endereço: 

PRAÇA DA INDEPENDENCIA, 883-E, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: OI S/A Endereço: TELEMAT - BRASIL 

TELECOM, 3209, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3209, CENTRO SUL, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78020-902 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, LIMINAR]->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, 3 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: 1000041-59.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

GENALDO ALVES MACENA (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 

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. 1000041-59.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$7,600.00 POLO ATIVO: Nome: GENALDO ALVES MACENA Endereço: 

Rua Mato Grosso, s/n, centro, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1.300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [DIREITO DE 

IMAGEM, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 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 
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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, 3 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: 1000041-59.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

GENALDO ALVES MACENA (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 

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. 1000041-59.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$7,600.00 POLO ATIVO: Nome: GENALDO ALVES MACENA Endereço: 

Rua Mato Grosso, s/n, centro, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1.300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [DIREITO DE 

IMAGEM, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->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, 3 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: 1000133-37.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DOS PASSOS (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (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 

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. 1000133-37.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,600.00 POLO ATIVO: Nome: WELLINGTON DOS PASSOS Endereço: 

Alinor Cosme da Silva, SN, PRIMAVERA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, 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, 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, 3 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: 1000133-37.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DOS PASSOS (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))
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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 

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. 1000133-37.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,600.00 POLO ATIVO: Nome: WELLINGTON DOS PASSOS Endereço: 

Alinor Cosme da Silva, SN, PRIMAVERA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, 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 

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, 3 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: 1000139-44.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE FRANCISCO DE FREITAS (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (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 

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. 1000139-44.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$8,600.00 POLO ATIVO: Nome: LUCAS FELIPE FRANCISCO DE FREITAS 

Endereço: Rua Antônio Pereira Alves, s/n, VILA RICA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Endereço: AVENIDA COUTO MAGALHÃES, nxx, (LOT CENTRO), 

CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 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, 3 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: 1000139-44.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE FRANCISCO DE FREITAS (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (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 

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. 1000139-44.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$8,600.00 POLO ATIVO: Nome: LUCAS FELIPE FRANCISCO DE FREITAS 

Endereço: Rua Antônio Pereira Alves, s/n, VILA RICA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Endereço: AVENIDA COUTO MAGALHÃES, nxx, (LOT CENTRO), 

CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->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, 3 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: 1000172-34.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELIZABETH CASTRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (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. 1000172-34.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$37,480.00 POLO ATIVO: Nome: ELIZABETH CASTRO DOS SANTOS 

Endereço: RUA LEONIDIO V. B. S. NETO, 568, SAO MATHEUS, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificadas, na pessoa de seu patrono, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca dos valores depositados nos 

autos. ARENÁPOLIS, 3 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010080-30.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELZA MARIA RODRIGUES PEREIRA (EXEQUENTE)

ELZA MARIA RODRIGUES PEREIRA 97374083149 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRANEIDE SOUZA FARIAS (EXECUTADO)

 

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. 8010080-30.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$2,005.00 POLO ATIVO: Nome: ELZA MARIA RODRIGUES PEREIRA 

97374083149 Endereço: Rua Ghilherme Grunnwald, 435, Vila Nova, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 Nome: ELZA MARIA RODRIGUES 

PEREIRA Endereço: Rua Ghilherme Grunnwald, 435, Vila Nova, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: IRANEIDE 

SOUZA FARIAS Endereço: Avenida Deputado Murilo Domingos, s/n, 

Centro, SANTO AFONSO - MT - CEP: 78425-000 ESPÉCIE: [DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, na pessoa de seu patrono, para se manifestar acerca 

do acordo juntado no id 14139823, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito; bem como para se manifestar 

acerca do cumprimento do aludido pacto. ADVIRTA-SE que a não 

manifestação será entendida como concordância tácita com o pagamento. 

ARENÁPOLIS, 3 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000299-69.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA (EXEQUENTE)

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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. 1000299-69.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$3,586.06 POLO ATIVO: Nome: CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA 

Endereço: AV. PREFEITO CAIO, 179, ESCRITÓRIO, VILA NOVA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE 

MATO GROSSO Endereço: SEPLAN - SECRETARIA DE ESTADO DE 

PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, RUA UM, S/N, CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-903 ESPÉCIE: 

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA]->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, 
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para que, no prazo de 10 (dez) dias, emende a inicial juntado aos autos 

demonstrativo de débito atualizado, conforme art. 798, I, “b”, do CPC, sob 

pena de indeferimento da inicial. ARENÁPOLIS, 3 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: 1000165-76.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA (ADVOGADO(A))

JENNIFER SANTANA ROCHA (ADVOGADO(A))

MARIVANI SANTOS CORDEIRO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIVANI SANTOS CORDEIRO OAB - 007.154.631-60 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES (ADVOGADO(A))

CRISTIANE DORO (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. 1000165-76.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$6,229.00 POLO ATIVO: Nome: MARIVANI SANTOS CORDEIRO - ME 

Endereço: APARICIO SOARES DOS SANTOS, SN, MERCADO, BELA 

VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 Nome: MARIVANI SANTOS 

CORDEIRO Endereço: JOAO JOSE DE ALMEIDA, 217, BELA VISTA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: CRISTIANE 

DORO Endereço: Rua Juscelino Kubitsheck, 1.087, Bela Vista, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [ADIMPLEMENTO E 

EXTINÇÃO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificadas,para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar quanto a 

necessidade de produzir provas em audiência de instrução e julgamento. 

ARENÁPOLIS, 3 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: 1000069-27.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA ELIAS DE LIMA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (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 

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. 1000069-27.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,108.85 POLO ATIVO: Nome: MARTA ELIAS DE LIMA Endereço: 

avenida dom pedro, 1116, bela vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL 

DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, 

para, querendo, no prazo de 48 (horas), manifeste acerca da decisão de 

deferimento do pedido de levantamento de alvará ARENÁPOLIS, 3 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: 8010047-79.2013.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO ALBARELLO (REQUERENTE)

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA (REQUERIDO)

ANTONIO ROGERIO BONFIM MELO (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 - 
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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. 8010047-79.2013.8.11.0026 Valor da causa: 

$27,120.00 POLO ATIVO: Nome: MARCO ANTONIO ALBARELLO 

Endereço: Rua JUSCELINO KUBSTICHEC, 1310, PRIMAVERA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: IMPORT 

EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA Endereço: , 1089, Loja LUC 

04S, Vila São Francisco, SÃO PAULO - SP - CEP: 04707-000 ESPÉCIE: 

[LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificadas, apresentar planilha de cálculo 

atualizado da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias. ARENÁPOLIS, 3 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: 1000118-05.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

NILTON NEPOMUCENO DE SOUZA JUNIOR (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. 1000118-05.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$17,600.00 POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Endereço: AVENIDA COUTO MAGALHÃES, nxx, (LOT CENTRO), 

CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 POLO 

PASSIVO: Nome: NILTON NEPOMUCENO DE SOUZA JUNIOR Endereço: 

R.Silvino Rodrigues Da Silva, s/n, Jardim, Canaãna, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

EXECUTADA, acima qualificadas, através de seu(sua) patrono(a) 

constituído(a) nos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do valor atualizado (id 14421285), sob pena de incidência de 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do mesmo (enunciado nº 97, 

FONAJE). ARENÁPOLIS, 3 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: 1000241-66.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR FONTES DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (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. 1000241-66.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,177.02 POLO ATIVO: Nome: CLAUDEMIR FONTES DA SILVA 

Endereço: rua pedro pedrossian, 56, indefinido, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]->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, 3 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 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-66.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR FONTES DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (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. 1000241-66.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,177.02 POLO ATIVO: Nome: CLAUDEMIR FONTES DA SILVA 

Endereço: rua pedro pedrossian, 56, indefinido, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 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, 3 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: 1000258-05.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (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. 1000258-05.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,166.30 POLO ATIVO: Nome: LUZINETE BENEDITA DA SILVA 

Endereço: RUA ALINOR COSME DA SILVA, 0, QD 26, LT 11, SÃO 

MATEUS, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

VIVO S.A. Endereço: AVENIDA HIGIENÓPOLIS, 1365, - DE 1151/1152 A 

2225/2226, JARDIM HIGIENÓPOLIS, LONDRINA - PR - CEP: 86015-010 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->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, 3 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: 1000258-05.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (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. 1000258-05.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,166.30 POLO ATIVO: Nome: LUZINETE BENEDITA DA SILVA 

Endereço: RUA ALINOR COSME DA SILVA, 0, QD 26, LT 11, SÃO 

MATEUS, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

VIVO S.A. Endereço: AVENIDA HIGIENÓPOLIS, 1365, - DE 1151/1152 A 

2225/2226, JARDIM HIGIENÓPOLIS, LONDRINA - PR - CEP: 86015-010 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

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, 3 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 
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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: 1000142-96.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (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. 1000142-96.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,129.06 POLO ATIVO: Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA 

Endereço: Rua José Cavalcante, S/N, Vila Rica, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: AVENIDA 

HIGIENÓPOLIS, 1365, - DE 1151/1152 A 2225/2226, JARDIM 

HIGIENÓPOLIS, LONDRINA - PR - CEP: 86015-010 ESPÉCIE: [DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: Nos 

termos da r. sentença, intimo o executado, na pessoa de seu patrono, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor 

fixado no julgado, acrescido das devidas correções, sob pena da 

incidência de multa de 10 (dez) por cento (art. 523, §1º, CPC).Ressalta-se, 

ainda, que deverá providenciar as medidas necessárias para que seja 

excluído o nome da parte autora dos registros/banco de inadimplentes, no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme determinado no dispositivo da r. 

sentença. ARENÁPOLIS, 3 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-60.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO HERNANDES JUNIOR (REQUERENTE)

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

PROCESSO: 1000028-60.2018.8.11.0026 REQUERENTE: GENIVALDO 

HERNANDES JUNIOR REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA. VISTOS. I – 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. II – De 

proêmio, INDEFIRO o pedido de intimação do requerido para comprovação 

da data de retirado no nome do autor dos Órgãos Cadastrais de Proteção 

ao Crédito (id 1440299), uma vez que incabível no caso concreto a 

aplicação de multa por descumprimento, já que nem mesmo o autor 

comprovou qualquer prejuízo ou descumprimento da ordem, apresentando 

documento o alegação verossímil neste sentido. Ademais, conforme se 

infere da manifestação de id 13401440, o autor mesmo antes da intimação 

do réu da sentença (id 13442026) busca o recebimento da multa diária por 

descumprimento, sem que descumprimento houvesse, momento no qual 

juntou extrato do Órgão de Proteção. Acrescento ainda, que nesta data foi 

realizada busca junto ao site CDL CUIABÁ, não sendo encontrada 

qualquer restrição em nome do autor. III – No mais, 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 

14460299) 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, 03 de outubro 

de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000123-27.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SOUZA MATEUS (EXEQUENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

1000123-27.2017.8.11.0026 EXEQUENTE: EDSON SOUZA MATEUS 

EXECUTADO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS SENTENÇA 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 582 de 804



informado os dados bancários, requerendo o levantamento dos valores (id 

15064796) 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, 03 de outubro 

de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-39.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

GIRLENE MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

PROCESSO: 1000204-39.2018.8.11.0026 REQUERENTE: GIRLENE MARIA 

DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. SENTENÇA 

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 15248000) 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, 03 de outubro 

de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-42.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUIS HENRIQUE DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

1000068-42.2018.8.11.0026 REQUERENTE: LUIS HENRIQUE DA SILVA 

MARQUES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. SENTENÇA 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 14957201) 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, 03 de outubro 

de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-91.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

PROCESSO: 1000261-91.2017.8.11.0026 REQUERENTE: SANDRA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: VIVO 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 

14448697) 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, 03 de outubro 

de 2018 MARINA CARLOS FRANCA Juíza de Direito.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22569 Nr: 51-56.2003.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS GOMES HENRIQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIAS GOMES HENRIQUE, Cpf: 

22179127120, Rg: 09177038, casado(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: SENTENÇAVistos.RELATÓRIOTrata-se de execução fiscal 

proposta pela Fazenda Pública Estadual em face de Elias Gomes 

Henrique.A parte executada foi citado por edital às fls. 40, e quedou-se 

inerte.Ato contínuo, a parte autora pediu o bloqueio das contas bancárias 

do executado (fls. 49 e 50), restando infrutífero. Intimada para se 

manifestar, quedou-se inerte.O feito encontra-se paralisado há mais de um 

ano. É, em síntese, o relatório.Vieram os autos conclusos para 

sentença.FUNDAMENTAÇÃOEstabelece o art. 485, inc. II do CPC que o 

processo será extinto sem julgamento de mérito quando o processo ficar 

parado por mais de 1 (um) ano, por negligência das partes.No caso dos 

autos, a parte autora, mesmo devidamente intimada, não promoveu os atos 

que lhe incumbiam, a fim de dar seguimento ao presente processo. 

DISPOSITIVOAnte o exposto, com fulcro no art. 485, inc. II do CPC JULGO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 583 de 804



EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.Sem custas, 

considerando o teor do artigo 39, da Lei de Execuções Fiscais. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Certifique-se o trânsito em julgado e, 

após, arquive-se.Diligências necessárias.

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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29020 Nr: 3656-39.2005.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA BOA VENTURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MADEIREIRA BOA VENTURA LTDA, 

CNPJ: 03671410000152. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos etc.Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

Fazenda Pública do Município de Aripuanã em face de Madeireira Boa 

Ventura Ltda.A exequente informa que a parte executada satisfez a 

obrigação, requerendo a extinção do feito (fl.57).Assim sendo, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, ante o pagamento da obrigação, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

executada ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo 

em 10% sobre o proveito econômico obtido pela exequente, nos termos do 

artigo 85, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil.PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.Oportunamente, arquivem-se.Demais 

diligências necessárias.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, 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 das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59975 Nr: 540-39.2016.811.0088

 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: LEOPOLDO VIEIRA DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA LEAL DUTRA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 Ante o exposto, com esteio no art. 487, inc. I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, para o fim de condenar a requerida:a)A indenizar o 

autor no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), com juros de 

mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar do 

vencimento de cada cheque apresentado na impugnação pela parte 

autora;b)A devolver ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito 

em julgado da presente sentença, os bens descritos na inicial, quais 

sejam, televisão, aparelho de TV por assinatura (SKY) e antena, 

guarda-roupas, colchão ortopédico, jogo de sofá e ar condicionado. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60917 Nr: 1037-53.2016.811.0088

 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: NATALIA DORNELES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA VALERIA FERREIRO - 

OAB:12074/O

 Ante o exposto, com esteio no art. 487, I do CPC, confirmo a tutela de 

urgência deferida e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e, por 

consequência, julgo extinto o processo, com julgamento de mérito. 

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais. 

Condeno, ainda, o Município de Aripuanã – MT ao pagamento de 

honorários advocatícios, no importe de 10% do valor da causa. Sentença 

sujeita ao reexame necessário (EREsp 934642/PR, Rel. Min. Ari 

Pargendler, j. em 30.06.2009) e súmula 490 do STJ.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Diligências necessárias. Oportunamente, 

arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 76163 Nr: 2223-43.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENIAS DE ALCANTRA, ROSILDA PEREIRA ELISEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELCIDES FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS - OAB:21910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de dar coisa certa c/c com pedido de 

danos materiais, morais e antecipação de tutela promovida por JOSENIAS 

DE ALCANTRA e ROSILDA PEREIRA ELISEU em face de DELCIDES 

FRANCISCO.

A ref. 17 foi determinada a emenda a inicial.

A autora requereu a desistência da ação (ref. 27).

É, em síntese, o relatório.

Vieram os autos conclusos para sentença.

Estabelece o art. 485, inc. VIII, do CPC que o processo será extinto sem 

julgamento de mérito quando o juiz homologar a desistência da ação.

No caso não há impedimento para homologação da desistência.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do CPC JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

Custas remanescentes pelos autores.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62485 Nr: 2238-80.2016.811.0088

 AÇÃO: Dissolução Parcial de Sociedade->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA FAITTA SPILMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNILSON LUIZ FAITTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANA NOVAES - OAB:68771, 

ROBERTO CESAR GOUVEIA MAJCHSZAK - OAB:53400, WILSON 

ANDRÉ KOERICH - OAB:64600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da aprte autora para recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça no site www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79097 Nr: 4177-27.2018.811.0088

 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
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 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDESON DUMMER BUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para que promova o pagamento das diligências 

dos oficiais de justiça, observando que serão duas diligências, haja vista 

que são necessários dois oficiais de justiça para cumprimento de 

mandado de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 56495 Nr: 352-80.2015.811.0088

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBAMA- INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intimem-se as partes para que se manifestem sobre as provas que 

desejam produzir, justificando a pertinência de cada uma, arrolando 

eventuais testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77418 Nr: 3050-54.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA CAMOZEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De mais a mais, o INSS é o maior litigante do País, considerando o número 

de processos em curso. Assim, inviável impor ao Judiciário a obrigação de 

atuar de maneira paralela, como porta de entrada para todo e qualquer 

pedido. Inviável, inclusive, porque a estrutura do Poder Judiciário da 

Comarca de Aripuanã não suporta a quantidade de demandas a que 

estaria submetida. Insta ressaltar que se trata de Vara Única, com 

pequeno número de servidores e apenas um Magistrado. É claro que o 

Poder Judiciário não ignora a situação das estradas que circundam a 

Comarca de Aripuanã. Entretanto, infelizmente, tal fator não é 

exclusividade deste Município. Transferir ao Poder Judiciário a enorme 

demanda absorvida pela Previdência implicaria na ineficiência e no colapso 

do sistema judiciário desta Comarca, gerando lentidão para a resolução 

dos processos – inclusive, previdenciários. Forçoso concluir, portanto, 

que a exigência do prévio requerimento administrativo importa, em 

verdade, em proteção ao direito do jurisdicionado em obter do Poder 

Judiciário respostas cada vez mais céleres às suas demandas. De mais a 

mais, apesar da parte requerente ressaltar o “alto custo” da viagem até às 

cidades vizinhas que abrigam agências do INSS, é notório que existe 

transporte, por ônibus, diariamente. Com efeito, para a Cidade de 

Colniza-MT, as passagens variam de R$ 53,00 (cinquenta e três reais) a 

R$ 57,00 (cinquenta e sete reais), sendo que o transporte é realizado por 

duas empresas: Viação Juína e TUT Transportes. Assim, com fundamento 

no acima exposto e na orientação da Suprema Corte firmada no RE nº. 

631.240/MG, determino que a parte autora seja intimada, por sua 

advogada, para que dê entrada no pedido administrativo em 30 dias, 

apresentando o comprovante no processo em igual prazo, sob pena de 

extinção.Uma vez comprovada a postulação administrativa, o INSS será 

intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira 

decisão administrativa. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53923 Nr: 574-82.2014.811.0088

 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): SIDNEY GASQUES BORBONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA GEVEZIER 

PODOLAN DE FIGUEIREDO - OAB:6581/O

 Vistos.

 Trata-se de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em face de Sidney Gasques Borbone.

 A inicial foi recebida e o pedido liminar deferido (fls. 56/58).

A parte requerida apresentou contestação, juntando documentos.

 O Ministério Público apresentou impugnação à contestação.

É o relato.

 Compulsando o processo, verifico que não houve intimação das partes a 

fim de que especifiquem as provas que desejam produzir.

 Dessa forma, intimem-se as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando a necessidade de cada uma, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito.

 Após, conclusos para decisão saneadora.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimações e diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 33306 Nr: 1895-02.2007.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, JULIO 

CESAR PILEGI RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GONÇALVES CAPUCHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES 

- OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER CAETANO 

LOCATELLI - OAB:3.554/B

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos, intimando o Assistente de Acusação devidamente constituído ( 

fls. 12/14) para se manifestar acerca do recurso em sentido estrito de fls. 

260/280.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62455 Nr: 2214-52.2016.811.0088

 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: IAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de reconhecimento de união estável post mortem.

 Analisando a inicial, verifica-se que não houve indicação de polo passivo.

 Assim, intime-se a parte autora, por seu advogado, para que emende a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, adequando os seus termos, sob pena 

de extinção.

 Intimações e diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67247 Nr: 2110-26.2017.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAL PEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON ARAUJO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRELLY VIEIRA MACEDO DE 

ALMEIDA - OAB:5174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, com esteio no art. 487, inc. I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e condeno a parte ré ao 
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pagamento da quantia de R$ 4.844,50 (quatro mil oitocentos e quarenta e 

quatro reais e cinquenta centavos), devidamente acrescida de juros de 

mora, na ordem de 1% ao mês (art. 406 do CC e art. 161, § 1º do CTN), e 

atualização monetária pela média aritmética simples dos índices INPC e 

IGP-DI, consoante determina o Decreto 1.544/95, contados a partir da data 

de seus vencimentos, eis que embora os juros contratuais em regra, 

corram a partir da data da citação, no caso, a obrigação contratada como 

positiva e líquida, com vencimento certo, os juros correm a partir do 

vencimento da dívida – precedentes do STJ (EREsp 1250382/RS, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe 

08/04/2014).CONDENO ainda a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o 

valor principal da condenação. Sentença sujeita ao art. 475-J do 

CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 64176 Nr: 3570-82.2016.811.0088

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA MARTINS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA JOSEFA DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de confirmar a liminar de 

despejo concedida e condenar a requerida a pagar à requerente o valor 

de R$ 6.450,00 (seis mil quatrocentos e cinquenta reais).Tal montante 

deve ser atualizado pela média INPC/IBGE a partir do inadimplemento de 

cada parcela e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês contados a 

partir da citação.Condeno a requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais e aos honorários do advogado da parte adversa, 

que fixo, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, e 

consideradas as especificidades da demanda, em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Oportunamente, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55626 Nr: 2084-33.2014.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTAIR DA SILVA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, com esteio no art. 487, inc. I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e condeno a parte ré ao 

pagamento da quantia de R$ 23.676,13 (vinte e três mil seiscentos e 

setenta e seis reais e treze centavos), devidamente acrescida de juros de 

mora, na ordem de 1% ao mês (art. 406 do CC e art. 161, § 1º do CTN), e 

atualização monetária pela média aritmética simples dos índices INPC e 

IGP-DI, consoante determina o Decreto 1.544/95, contados a partir da data 

de seus vencimentos, eis que embora os juros contratuais em regra, 

corram a partir da data da citação, no caso, a obrigação contratada como 

positiva e líquida, com vencimento certo, os juros correm a partir do 

vencimento da dívida – precedentes do STJ (EREsp 1250382/RS, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe 

08/04/2014).CONDENO ainda a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o 

valor principal da condenação. Sentença sujeita ao art. 475-J do 

CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se, observando os novos 

advogados da parte autora, conforme informado na petição de Ref. 45.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000036-45.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER (EXEQUENTE)

ANDREY PHILIPE KERBER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO FERREIRA LUZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

1000036-45.2018.8.11.0088. EXEQUENTE: ANDREY PHILIPE KERBER 

EXECUTADO: MAURO FERREIRA LUZ Vistos. 1. Cite-se a parte executada, 

para, no prazo de três dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do 

art. 829 do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de citação 

ou carta precatória, conforme for o caso. 1.1 Conste no mandado que no 

prazo de quinze dias, reconhecendo o crédito da parte exequente e 

comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte executada 

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 (art. 916, CPC). 1.2 O Oficial de Justiça deverá indagar a 

parte executada se existe proposta de acordo (art. 154, VI, NCPC). 1.3 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 da parte executada, ressaltando-se que “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, par. 2º). Anoto que, caso a penhora e a avaliação 

recaiam sobre imóveis, o cônjuge da parte executada também deverá ser 

intimado de tais atos, salvo se forem casados em regime de separação 

absoluta de bens, nos termos do art. 842, do NCPC. 1.4 A parte exequente 

deverá ter ciência de que, não localizada a parte executada, 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 NCPC. Tratando-se de pessoa jurídica, deverá, desde logo, 

providenciar a juntada de certidão de breve relato junto à Junta Comercial 

ou semelhante, diligenciando, ainda, perante os cadastros processuais do 

juízo onde a empresa tem sede ou filial. 1.5 Registre-se que a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria, a expedição de 

certidão nos termos do artigo 828, que servirá também aos fins previstos 

no artigo 782, §3º, todos do NCPC. Expedida a certidão, caberá à parte 

exequente providenciar as averbações e comunicações necessárias, 

comprovando nos autos no prazo de dez dias, sob pena de nulidade, sem 

prejuízo de eventual responsabilização. 2. Não sendo efetuado o 

pagamento voluntariamente e tendo sido certificado pelo Oficial de Justiça 

a inexistência ou insuficiência de bens penhoráveis, proceda-se à 

penhora “online” (art. 854 do CPC), se requerida, realizando-se as 

diligências necessárias para a sua efetivação, com a elaboração de 

minuta de bloqueio a ser submetida à apreciação do Juízo. 2.1. Resultando 

positiva a pesquisa de numerário por meio do sistema Bacenjud, ou 

penhora de outros bens, paute-se audiência de conciliação, oportunidade 

em que poderá opor embargos (artigo 53, § 1º Lei 9.099/95). Anoto que 

não serão admitidos embargos antes de seguro o juízo pela penhora, a 

teor do que dispõe o Enunciado 117, do FONAJE. 3. As citações, 

intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, 

feriados ou dias úteis, mesmo antes das 06:00 e depois das 20:00, 

observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal e em 

conformidade com o artigo 212, §2º, do NCPC. 3.1 Intimem-se. Demais 

diligências necessárias. Aripuanã, 09 de julho de 2018. (assinada 

digitalmente) Daiane Marilyn Vaz Juíza Substituta

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-76.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA VALERIA FERREIRO (ADVOGADO(A))

J. BRAZ DE OLIVEIRA COMERCIO - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISSETORIAL (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 586 de 804



METALURGICA GIRASSOL EIRELI (REQUERIDO)

INVISTA CREDITO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000118-76.2018.8.11.0088. REQUERENTE: J. BRAZ DE OLIVEIRA 

COMERCIO - EPP REQUERIDO: METALURGICA GIRASSOL EIRELI, INVISTA 

CREDITO E INVESTIMENTO S.A., CREDIT BRASIL FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL Vistos. 

Antes de analisar o novo pedido da parte autora, determino a sua 

intimação, para que apresente ao processo comprovante da negativação 

mencionada, uma vez que embora mencione em sua petição uma certidão 

do Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral de Protesto de Aripuanã/MT, 

esta não veio acompanhando o pedido. Cumprida a determinação, retorne 

concluso para deliberações. Intime-se. Diligências necessárias. Aripuanã, 

02 de outubro de 2018. (assinada digitalmente) DAIANE MARILYN VAZ 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 37749 Nr: 445-19.2010.811.0088

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELIA ALVES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor do Ofício Circular nº 002/2017/ NUPEMEC –PRES, o 

qual informa que a XII Semana Nacional de Conciliação, evento promovido 

pelo Conselho Nacional de Justiça e Tribunais de todo o País, ocorrerá no 

período de 27 de novembro a 1º de dezembro de 2017, bem como a 

possibilidade de realização de acordo nos autos em tela, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 27/11/2017, às 17 horas.

CONSIGNO, desde já, que as partes deverão comparecer munidas de 

proposta efetiva de acordo, bem como cálculo atualizado da dívida.

Intimem-se as partes, bem como seus procuradores, caso houver.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 37749 Nr: 445-19.2010.811.0088

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELIA ALVES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido fl.37 por entender que a penhora não atende a ordem de 

prioridade legal a serem anteriormente exauridos e por inexistirem 

informações atualizadas nos autos acerca do inventário código 37691 

tendo em vista a possível existência de outros bens penhoráveis e 

créditos com preferência legal.

 Determino a citação e intimação de ZELIA ALVES RAMOS no endereço 

indicado fl.35, para que informe neste feito a atual situação do inventário, 

a habilitação do crédito do exequente e peça o que for de direito.

Comarca de Brasnorte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 19/2018/DF

 O Dr. Victor Lima Pinto Coelho, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Brasnorte-MT, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o agendamento de férias do servidor Alan Jhones de 

Oliveira, matrícula n. 32.830, Gestor Judiciário, desta Vara Única/Juizado 

Especial, agendada para o período de 15/10/2018 à 24/10/2018, disponível 

no portal do servidor (intranet).

 CONSIDERANDO ainda a necessidade de designar um servidor para 

exercer a função de Gestor Judiciário para responder pela Vara 

única/Juizado Especial Cível e Criminal desta Comarca.

 RESOLVE:

 Designar a servidora Rozângela de Almeida Araújo matrícula n.14.719, 

Analista Judiciária, para exercer o cargo de Gestora Judiciária em 

substituição, no período de 15 de outubro a 24 de outubro do corrente 

ano, durante o afastamento do titular.

 Remeta-se cópia desta Portaria ao Departamento de Recursos Humanos e 

Departamento de Pagamento Pessoal do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

 Publique-se. Cumpra-se.

 Brasnorte-MT, 03 de outubro de 2018.

 Victor Lima Pinto Coelho

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71292 Nr: 1632-45.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da 1ª Vara Cível Comarca de Diamantino - MT, Via 

Fértil Produtos Agropecuários Limitada.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO MARIUSSI, ANA ROSA DOS 

SANTOS MARIUSSI, MIRIANA EMANUELA MARIUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão do Oficial de Justiça acostada a ref. 10, e visando o 

devido impulsionamento dos autos intimo a parte requerente a se 

manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 25539 Nr: 326-85.2011.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos de Carvalho, ANA PAPADIUK DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:13605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Borges Santos - 

OAB:OAB/ MT12.558

 Vistos etc.Trata-se de pedido de levanta de valores bloqueados na conta 

do executado via Bacenjud formulados por BANCO DO BRASIL em 

fl.110/111.Manifesta a parte executada fl.104 pelo levantamento dos 

valores em nome do executado eis que a dívida já se encontra garantida 

por outros bens.DECIDOO executado não apresentou qualquer documento 

que comprove a origem dos valores encontrados em sua conta de forma a 

indicar sua impenhorabilidade ou posse precária de valores de 

terceiros..Assim, determino o levantamento dos valores indicados por meio 

de alvará, em nome do exequente conforme petição fls.110/111, tão logo 

seja certificado o transito em julgado da decisão, devendo o ato ser 

suspenso caso seja interposto agravo de instrumento até o seu efetivo 

julgamento como forma de resguardar eventuais danos ao executado.Ao 

mesmo tempo, determino a penhora e avaliação, mediante recolhimento de 

custas de oficial de justiça no prazo de 10(dez) dias, dos bens descritos 

fl.110v, com exceção por hora do bem imóvel indicado- sob pena de 

excesso de penhora-.PRI.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho
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 Cod. Proc.: 22011 Nr: 1288-16.2008.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINO JOÃO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:20303/O

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 107, IV, primeira figura e no 

artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do autor do fato PAULINO JOÃO DA COSTA, em razão da 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pelo máximo da pena em 

abstrato cominada ao crime, extinguindo também o presente processo.Por 

derradeiro, fixo a título de honorários advocatícios para o causídico 

nomeado como dativo Dr. Rafael Gil Silva, OAB/MT n.º 20.303/O (fl. 66), o 

importe de 06 (seis) URH’s. Após o transitado em julgado, que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos, com as baixas e as anotações de 

estilo.Ciência ao Ministério Público.P. R. I. Cumpra-se, expedindo o 

adequado e servindo a cópia desta decisão como o necessário 

mandado/carta/carta precatória/ofício/notificação/título executivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53371 Nr: 284-31.2014.811.0100

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3.008-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691-A

 Despachei no apenso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73416 Nr: 2504-60.2018.811.0100

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RN, CMDB"VPEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, por não vislumbrar violação a 

direito líquido e certo no caso apresentado. E, de mais a mais, observo que 

a matéria tratada neste pleito refere-se às disposições interna corporis, 

que ensejam resoluções perante o órgão, no qual aquelas incidem, não 

cabendo a este Poder Judiciário a apreciação de tal matéria.Lado outro, 

determino sejam as autoridades apontadas como coatoras notificadas do 

conteúdo da exordial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as 

informações, de acordo com o art. 7º, I, da Lei n. 12.016/2009.Dê-se 

ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica 

interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, 

querendo, ingresse no feito, conforme preconizado no artigo 7º, inciso II, 

da Lei n. 12.016/2009.Após, com ou sem as informações, certifique-se e 

dê-se vistas dos autos ao representante do Ministério Público, para 

manifestação e, a seguir, à conclusão. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e servindo a cópia desta decisão como 

mandado/carta/carta precatória/ofício/notificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52997 Nr: 1410-53.2013.811.0100

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL ALVES - 

OAB:12422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de execução proposta por SAMUEL ALVES em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados nos auto.

Tendo em vista a certidão de fls. 56, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora 

que não se manifestou quando intimada a fazê-lo.

Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo extinto este feito, sem resolução do mérito com 

base no artigo 485, III, do CPC.

Condeno o autor em custas e taxas judiciais residuais a serem calculados 

pelo contador judicial.

Transitada em julgado a decisão, ao arquivo, com as devidas baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 25387 Nr: 171-82.2011.811.0100

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MENDONÇA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:9.411-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para que se manifeste acerca da petição fls.70/73, no 

prazo de 5(cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 17309 Nr: 1234-55.2005.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ROBERTO ALBINO PASSAMANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DOS SANTOS ALECRIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 Vistos etc.

Trata-se de ofício encaminhado pelo Diretor do Centro de Ressocialização 

de Cuiabá informando que o recuperando ADEMIR DOS SANTOS 

ALECRIM, que estava internado no pronto socorro da referida cidade veio 

a óbito na data de 15/07/2018.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

POIS BEM.

Compulsando os autos verifico que se encontra acostado neste feito a 

certidão de óbito do apenado, noticiando seu falecimento (fl. 1481 verso).

Nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal, a morte do acusado é 

causa de extinção da punibilidade, senão vejamos:

 “Art. 107. Extingue-se a punibilidade:

I - Pela morte do agente;

(...)”.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 107, inciso I, do Código Penal, 

Julgo Extinta a Punibilidade do acusado, extinguindo também o presente 

procedimento.

Intime-se e cientifique o representante do Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as 

baixas de estilo e as anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como 

o necessário mandado/ofício/carta/carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 26135 Nr: 921-84.2011.811.0100
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMOLIDER INDUSTRIAL MADEIRA LTDA, 

HEITOR DEMOLINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EDUARDO REIS DE 

SIQUEIRA - OAB:6780, JORGE AMADIO FERNANDES LIMA - OAB:4037, 

JUEL PRUDÊNCIO BORGES - OAB:3838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão do Oficial de Justiça acostada a fl. 44, e visando o devido 

impulsionamento dos autos intimo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado a se manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 19805 Nr: 493-44.2007.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C V M COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:9.411-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão retro emitida pela Secretaria do Juízo, verifico 

que o processo encontra-se indevidamente paralisado e sem 

movimentação por inércia da parte autora por mais de 30 (trinta) dias.

Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

 Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-47.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA (ADVOGADO(A))

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELUIZA FRANCISCA DE ALMEIDA (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. 8010077-47.2017.8.11.0100 Valor da causa: 

$4,269.57 ESPÉCIE: [INADIMPLEMENTO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME Endereço: Alameda ALAMEDA, 1045, CENTRO, BRASNORTE - MT - 

CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: ELUIZA FRANCISCA DE ALMEIDA 

Endereço: Rua A, 17, CASA, 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: 12:30 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, 3 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: 8010101-75.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA (ADVOGADO(A))

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO LUIZ DE ANDRADE (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. 8010101-75.2017.8.11.0100 Valor da causa: 

$3,711.06 ESPÉCIE: [INADIMPLEMENTO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME Endereço: Alameda ALAMEDA, 1045, CENTRO, BRASNORTE - MT - 

CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: RONALDO LUIZ DE ANDRADE 

Endereço: Rua IGUACU, 206, CENTRO, 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: 

12:45 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 
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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, 3 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000033-54.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO RADIO E TV EDUCATIVA DE JUINA (REQUERENTE)

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE CRISTINA DE FREITAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000033-54.2018.8.11.0100. REQUERENTE: FUNDACAO RADIO E TV 

EDUCATIVA DE JUINA REQUERIDO: DAIANE CRISTINA DE FREITAS 

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 de cobrança, em que a parte autora 

sustenta que é credora da parte promovida no valor total de R$ 3.593,24, 

em relação a contrato de prestação de serviços vencido e não pago. 

Nota-se que a parte promovida foi regularmente citada, mas deixou de 

comparecer à sessão de conciliação e de apresentar contestação, 

tornando-se, dessa forma, revel. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia 

na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. É cediço que a garantia da ampla 

defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se 

ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de comparecer 

às audiências, além de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a 

legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido 

o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De 

outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma 

vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das 

circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de 

Processo Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das 

partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse 

sentido, necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve 

a que se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os 

fatos deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova 

pelo réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 

patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da 

lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). 

Partindo dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte 

reclamante, somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário 

resultar da convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, 

além da inércia da parte reclamada, a pretensão se mostra devidamente 

amparada documentalmente, além de não haver qualquer fato que coloque 

em dúvida o direito do promovente. Logo, a procedência da pretensão 

contida na inicial, é medida que se impõe. Ante o exposto, decreto a 

revelia da parte promovida, e JULGO procedente o pedido contido na 

inicial, com o fim de CONDENAR a parte reclamada em pagar à parte 

autora a importância de 3.593,24 (três mil quinhentos e noventa e três 

reais e vinte e quatro centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 

1º, CTN), a contar da data da citação. E assim o faço, com resolução de 

mérito, a teor do que dispõe o 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 mat. 31010 

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, 5 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010103-45.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA (ADVOGADO(A))

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR BALIEIRO (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. 8010103-45.2017.8.11.0100 Valor da causa: 

$1,366.74 ESPÉCIE: [INADIMPLEMENTO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME Endereço: Alameda ALAMEDA, 1045, CENTRO, BRASNORTE - MT - 

CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: VALMIR BALIEIRO Endereço: Rua 

IPIRANGA, 0, CENTRO, 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: 13:00 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 
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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, 3 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000036-09.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

FUNDACAO RADIO E TV EDUCATIVA DE JUINA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NICOLAS GUSTAVO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000036-09.2018.8.11.0100. REQUERENTE: FUNDACAO RADIO E TV 

EDUCATIVA DE JUINA REQUERIDO: NICOLAS GUSTAVO DE OLIVEIRA 

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 de cobrança, em que a parte autora 

sustenta que é credora da parte promovida no valor total de R$ 6.658,97, 

em relação a contratos de prestação de serviços vencidos e não pagos. 

Nota-se que a parte promovida foi regularmente citada, mas deixou de 

comparecer à sessão de conciliação e de apresentar contestação, 

tornando-se, dessa forma, revel. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia 

na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. É cediço que a garantia da ampla 

defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se 

ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de comparecer 

às audiências, além de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a 

legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido 

o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De 

outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma 

vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das 

circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de 

Processo Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das 

partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse 

sentido, necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve 

a que se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os 

fatos deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova 

pelo réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 

patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da 

lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). 

Partindo dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte 

reclamante, somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário 

resultar da convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, 

além da inércia da parte reclamada, a pretensão se mostra devidamente 

amparada documentalmente, além de não haver qualquer fato que coloque 

em dúvida o direito do promovente. Logo, a procedência da pretensão 

contida na inicial, é medida que se impõe. Ante o exposto, decreto a 

revelia da parte promovida, e JULGO procedente o pedido contido na 

inicial, com o fim de CONDENAR a parte reclamada em pagar à parte 

autora a importância de 6.658,97 (seis mil seiscentos cinquenta e oito 

reais e noventa e sete centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 

1º, CTN), a contar da data da citação. E assim o faço, com resolução de 

mérito, a teor do que dispõe o 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 mat. 31010 

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, 5 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-39.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA (ADVOGADO(A))

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEZIL HILARIO MACHADO (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. 8010084-39.2017.8.11.0100 Valor da causa: 

$4,536.01 ESPÉCIE: [INADIMPLEMENTO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME Endereço: Alameda ALAMEDA, 1045, CENTRO, BRASNORTE - MT - 

CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: GEZIL HILARIO MACHADO 

Endereço: Rua ROTARY INTERNACIONAL, 0, SANTO AMARO, 

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: 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 
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data designada, salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 3 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: 8010085-24.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

DANIELLA MAIA DUTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DUTRA (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. 8010085-24.2017.8.11.0100 Valor da causa: 

$2,023.93 ESPÉCIE: [INADIMPLEMENTO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME Endereço: Alameda ALAMEDA, 1045, CENTRO, BRASNORTE - MT - 

CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: JOSE LUIZ DUTRA Endereço: Rua 

ERECHIM, 0, RENASCER, 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: 13:30 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, 3 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: 8010100-90.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA (ADVOGADO(A))

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DA ROSA CARDOSO (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. 8010100-90.2017.8.11.0100 Valor da causa: 

$2,776.04 ESPÉCIE: [INADIMPLEMENTO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME Endereço: Alameda ALAMEDA, 1045, CENTRO, BRASNORTE - MT - 

CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: ROBSON DA ROSA CARDOSO 

Endereço: Rua E, 0, POR DO SOL, 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: 13:45 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, 3 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: 1000143-53.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA (ADVOGADO(A))

CASARTE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DIAS MARQUES (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. 1000143-53.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$1,082.81 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CASARTE COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME Endereço: Rua Iguatemi, n 

230, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: 

PATRICIA DIAS MARQUES Endereço: Sitio Água Boa, Zona Rural, 

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: 14:00 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, 3 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: 1000139-16.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CASARTE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

DANIELLA MAIA DUTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA RODRIGUES DE ALMEIDA (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. 1000139-16.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$1,892.00 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CASARTE COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME Endereço: Rua Iguatemi, n 

230, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ANDRESSA RODRIGUES DE ALMEIDA Endereço: RUA ARLINDO MAYER, 

1359, AEROPORTO, 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: 14:15 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, 3 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 
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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: 8010296-31.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI (ADVOGADO(A))

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ROSALINA BATISTA DE MENEZES - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXIA TAINA SOARES MENDES (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. 8010296-31.2015.8.11.0100 Valor da causa: 

$376.09 ESPÉCIE: [DIREITO CIVIL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ROSALINA BATISTA DE 

MENEZES - ME Endereço: Rua IGUATEMI, 166, CENTRO, BRASNORTE - MT 

- CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: ALEXIA TAINA SOARES 

MENDES Endereço: Avenida GENERAL OSÓRIO, 1.147, NOSSO LAR, 

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: 14:30 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, 3 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 das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64047 Nr: 485-18.2017.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DA SILVA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Reberte - OAB:OAB/PR 

46.622, Braz Reberte Pedrini - OAB:OAB/PR 8.027, Douglas Andrade 

Matos - OAB:OAB/PR 46.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE WILLIAM BEGO 

SOARES - OAB:OAB/PR 19955, LARISSA TORTATO - OAB:

 Certifico a intimação dos advogados das partes por meio de DJE, 

conforme Ref. 22

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 3719 Nr: 581-86.2006.811.0110

 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: MAISA SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - 

OAB:MT/5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR A PARTE AUTORA para informar se houve quitação da dívida, 

ante o envio da RPV de fls. 378/379.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37487 Nr: 107-32.2017.811.0110

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MANOEL RODRIGUES DA SILVA, 

BENEDITO RODRIGUES DA SILVA, JOSE RODRIGUES DA SILVA, 

GERALDA RODRIGUES DA SILVA, DIVINA APARECIDA DOS SANTOS, 

BENEDITO RODRIGUES DE ARAÚJO, CÍCERO RODRIGUES DE ARAÚJO, 

SEBASTIANA FILOMENA DE ARAÚJO OLIVEIRA, MARLENE ARAÚJO 

DANTAS, MARLY RODRIGUES DE ARAÚJO, APARECIDA RODRIGUES DE 

ARAÚJO SILVA, NILVA CORREIA DA SILVA, IRIA APARECIDA DE JESUS, 

IVANILDE CORREIA RODRIGUES, SELENITA RODRIGUES DOS SANTOS, 

SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS, ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS 

OLIVEIRA, MAURA CORREIA DA SILVA, MAURO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO JOSE RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 CONSIDERANDO que até a presente data não aportou nesta Secretaria, 

manifestação da advogada da parte requerida, quanto ao teor da 

determinação de fl.259, reitero a intimação para intima-la novamente para 

manifestar sobre a decisão abaixo transcrita:

"Vistos.

Decisão->Determinação

Compulsando os autos, constata-se que fora realizada audiência de 

instrução e julgamento (fls.258/258-v), que resultara em acordo frutífero 

entre as partes.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 594 de 804



Dentre as estipulações do acordo, o requerido comprometera-se a realizar 

cessão de seus direitos hereditários ao administrador provisório do 

espólio de Manoel Rodrigues da Silva, o Sr. Benedito Rodrigues da Silva.

Ocorre que, analisando os autos, é possível depreender que o requerido 

mantém união estável, conforme apontado às fls. 133, 136, 146, 

148,150/150-v e 154, fato que implica a necessidade de anuência da 

companheira quanto à cessão de direitos hereditários para garantir a 

validade de tal ato.

Desta feita, intime-se a procuradora da parte requerida para que informe 

nos autos o nome da companheira/cônjuge do requerido, bem como seu 

endereço atualizado.

Aportando aos autos tais informações, intime-se pessoalmente a 

companheira/cônjuge do requerido, por meio de Oficial de Justiça, para 

que tome ciência da sentença de fls. 258/258-v.

Após, transitada em julgado, proceda-se o arquivamento dos autos com 

as baixas e cautelas de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 34864 Nr: 478-64.2015.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL RODRIGO CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMÓTHEO DE ALMEIDA - OAB:MT/12025

 Cumpra-se a determinação da Primeira Câmara Criminal/TJMT, a qual 

expediu alvará de soltura do denunciado MICHEL RODRIGO CAETANO, 

oriundo da decisão em Habeas Corpus n. 1010771-13.2018.8.11.0000.

Ao tempo da soltura, deverá o (a) Oficial de Justiça indagar ao implicado o 

seu telefone e endereço atualizado ou de familiar próximo, onde poderá 

ser localizado para as demais fases processuais, certificando a resposta 

nos autos.

Ainda, depreende-se do Boletim de Ocorrência de fl.84, que o denunciado 

é morador de rua, razão pela qual, prudente a reiteração da intimação 

deste quanto à audiência de instrução designada nestes autos para a data 

de 06 de novembro de 2018, às 15h30min (MT).

Cumpra-se, imediatamente.

De Nova Xavantina para Campinápolis – MT, 3 de outubro de 2018.

Luciene Kelly Marciano Roos

Juíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 46049 Nr: 84-02.2006.811.0101

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO Procuradoria da Fazenda Nacional do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOIR RIZZI PERONDI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILI BERWIG - 

OAB:7160-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte eexecutada 

para manifestar-se acerca do despacho de fls. 58, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80956 Nr: 1221-09.2012.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO FIORESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT, RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - OAB:6296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte requerente 

para manifestar-se acerca da carta de citação devolvida ás fls. 28, 

devendo informar o atual endereço do requerido para fins de citação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90881 Nr: 1037-14.2016.811.0101

 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): SOLANGE APARECIDA BORGUEZAM, JOSE 

CARLOS BORGUEZAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Defiro o pedido de bloqueio via sistema RENAJUD a fim de 

averiguar a existência de bens em nome do Executado SOLANGE 

APARECIDA BORGUEZAM, CPF nº 077.202.439-19(...) Caso a busca pelo 

sistema RENAJUD ou o cumprimento do mandado sejam infrutíferos, por 

constar no cadastro do(s) veículo(s) do DETRAN restrição(ões) judicial(is) 

ou por ser(em) objeto(s) de alienação fiduciária e ainda por certificar o 

oficial de justiça de que não é(são) de propriedade e não está(ão) na 

posse da(s) parte(s) executada(s), intimem-se a(s) parte(s) autora(s) 

para que em 10 (dez) dias, indique(m) bem(ns) passíveis de penhora 

da(s) parte(s) executada(s), sob pena de extinção e arquivamento do 

feito. 2. Int.3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 48357 Nr: 859-80.2007.811.0101

 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: VILSON PERONDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOIR RIZZI PERONDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILI BERWIG - OAB:7160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a advogada da inventariante para 

manifestar-se acerca do despacho de fls. 126, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89476 Nr: 422-24.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LIMA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA ROCHA - 

OAB:MT/15561

 Ante o exposto, DESCLASSIFICO a imputação prevista no artigo 121, § 2º, 

II c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, para o artigo 129, caput, do 

Código Penal, com fulcro no artigo 419 do Código de Processo 

Penal.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Ciência ao Ministério Público. 

Após o trânsito em julgado da presente decisão, retifique-se a distribuição, 

registro e autuação e voltem conclusos para sentença.Cláudia, 2 de 

outubro de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 103842 Nr: 1776-16.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO JOSÉ QUAINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT/4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT, Renan 

Nadaf Gusmão - OAB:16.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELLO - 

OAB:OAB/MT 9.231-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do ato deprecado, devendo para tanto efetuar o recolhimento 

de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de Guias Online), no 

valor de R$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois reais), correspondente ao 

zoneamento "Estrada Darlene- Bairro Beatriz ", bem como encaminhar a 

Guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83738 Nr: 901-85.2014.811.0101

 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: CÉSAR GOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 de fls. 394/316, bem como para apresentar os 

comprovantes de quitação das demais parcelas das custas judiciais, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90671 Nr: 953-13.2016.811.0101

 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): V. P. MADEIRAS LTDA, VITALINO PERONDI, 

Édimo Perondi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUIS WERNER - 

OAB:OAB/MT 6298-A

 Vistos.

1. Considerando que o executado Édimo Perondi apresentou embargos à 

execução e nos termos do artigo 239, § 1º do CPC, entendo que seu 

comparecimento supriu a falta de sua citação, sendo, pois, desnecessária 

a expedição de carta precatória com essa finalidade.

2. Em relação ao pedido de penhora do imóvel registrado à matrícula nº 

1.934 do CRI deste município, defiro-o.

 3. Nos termos do § 1º, do artigo 845, do Código de Processo Civil, 

formalize por termo a penhora do bem indicado à fl. 69, intimando-se o 

executado, bem como sua esposa, se casado for, constituindo-se 

depositário do bem.

4. Após, cumpra o exequente conforme determina o artigo 844, do mesmo 

codex.

5. Cumpridas referidas determinações, expeça-se mandado de avaliação 

e intimem-se as partes para manifestar-se acerca da mesma, no prazo de 

15 (quinze) dias.

6. Em seguida, conclusos para ulteriores deliberações ou para início dos 

atos de expropriação do bem.

7. Intimem-se.

8. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99609 Nr: 3131-95.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Luis Matos Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei 

n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009,quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98961 Nr: 2784-62.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO DE ALMEIDA NOBRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELI ALVES FERREIRA - 

OAB:17978/O

 Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição sumária 

dos acusados (art. 397, CPP), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 13:30 horas, ocasião em que serão 

ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa residentes na 

Comarca e o interrogatório dos réus (art. 400, CPP). 3. (...) .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 93733 Nr: 178-61.2017.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITALINO PERONDI - ME, VITALINO PERONDI, Édimo 

Perondi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 (...) III – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os presentes embargos, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de 

DECLARAR a nulidade da cláusula contratual que trata dos encargos 

moratórios, afastando a cobrança cumulada de comissão de permanência 

com juros, devendo ser mantida a comissão de permanência, porém, de 

forma isolada; Em razão da sucumbência recíproca, condeno a parte 

Embargante ao pagamento de 70% (setenta por cento) e a parte 

Embargada ao pagamento de 30% (trinta por cento) das custas 

processuais, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, 

devendo ser observado que a parte Embargante é beneficiária da Justiça 

Gratuita. Com relação aos honorários advocatícios, considerando a 

natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelos patronos das 
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partes, o tempo de tramitação da demanda, o local de prestação do 

serviço, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º 

do Código de Processo Civil, por se tratar de causa cujo proveito 

econômico não poderia ser estimado neste momento processual, na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, ou seja, deve o 

Embargante pagar tal percentual dos honorários ao advogado do 

Embargado e vice-versa, em razão da sucumbência recíproca. P.R.I. Após 

o trânsito em julgado, remeta-se cópia desta decisão aos autos principais, 

desapensem-se e arquivem-se, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 91829 Nr: 1613-07.2016.811.0101

 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: NEORI VIAN, MARLETE INEZ POZZATO VIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENOIR ANTÔNIO FOPPA, CLÁUDIA 

APARECIDA ZAGONEL FOPPA, RAFAEL HANAUER, ESPÓLIO DE VILSON 

MIRANDA, MILTON ALVES DA SILVA, JULIANI FRANCIANI GONÇALVES 

DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com relação ao confinante MILTON ALVES DA SILVA, intime-se a parte 

autora para informar seu atual endereço, no prazo de 15 (quinze) dias.

2.Acerca das ponderações do Requerido Estado de Mato Grosso, abra-se 

vista à PGE para apresentar manifestação acerca dos documentos 

juntados pela parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Certifique-se o decurso de prazo dos confinantes citados e Fazendas 

Públicas.

4. Com relação ao pedido de averbação da presente na matrícula do 

imóvel aguarde-se a citação da parte Requerida.

5. Diligências necessárias.

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Decisão

Processo 3845-43.2017.811.0105

Código: 82730

 

Vistos;

 

Trata-se de procedimento administrativo instaurado com a finalidade de 

convocar entidades para participarem de cadastro e habilitação para obter 

recursos financeiros oriundos de prestações pecuniárias, das 

composições civis, das transações penais e suspenção condicional do 

processo realizados na vara única e no juizado especial da Comarca de 

Colniza/MT.

 

Foi expedido o Edital n° 03/2017/DF de convocação das entidades para 

realização do cadastro e habilitação, para receber tais benefícios, 

disponibilizado no DJE nº 10101 de 14/09/2017, publicado 15/09/2017.

 

Juntou-se aos autos requerimentos de cadastros das seguintes 

entidades:

 

1) Associação da Creche Municipal Pequenos Passos;

2) Associação Beneficente Lar de Esperança – ABLE;

3) Conselho da Comunidade de Colniza;

4) Associação de Apoio e Desenvolvimento a Arte da Capoeira- AADAC;

5) Associação Lar da Criança Cantinho Feliz.

 

Por meio do Edital 05/2017/DF, prorrogou-se por mais 30 (trinta) dias o 

prazo de inscrição, disponibilizado no DJE nº 10122 de 17/10/2017, 

publicado 18/10/2017.

 

Durante o prazo de prorrogação, as seguintes entidades apresentaram 

petição de cadastro:

 

6) Associação de Assistência Social Bom Samaritano;

7) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE;

8) Associação Ministério da Esperança de Colniza;

9) Associação dos Apicultores de Colniza.

 

À ref.67/75 relatório de visitas realizadas pela Equipe Multidisciplinar ás 

entidades acima mencionadas.

  

O Ministério Público se manteve inerte, conforme juntada da Cota 

ministerial aos autos (ref. 78).

 

Vieram os autos conclusos.

 

É o relatório. Decido.

 

O Edital n° 03/2017/DF, prevê como requisitos para o cadastro das 

entidades:

a) Possuam pelo menos 01(um) ano de funcionamento;

b) Possuam sede própria na Comarca;

c) Desenvolvam ações continuadas de caráter social nas áreas da 

assistência social voltado a criança e adolescente;

d) Sejam entidades parceiras no recebimento/acolhimento e cumpridores 

de prestação de serviços à comunidade;

e) Atuem diretamente no trabalho de ressocialização de crianças e 

adolescentes em conflito com a Lei;

f) Atuem diretamente no atendimento e/ou tratamento aos usuários de 

substâncias psicoativas;

g) Apresentem projetos compatíveis com os requisitos deste Edital.

 

Ainda regra o presente Edital, que não poderão participar as seguintes 

entidades:

a) Empresas privadas com fins lucrativos;

b) Entidades conveniadas com outras instâncias do Poder Judiciário;

c) Instituições de Ensino da rede Pública ou Privada que promovam ensino 

superior, médio, fundamental e técnico, exceto as escolas de 

organizações filantrópicas;

d) Fundações e Instituições empresariais;

e) Organizações internacionais;

f) Entidades que não possuem 01(um) ano de funcionamento;

g) Entidades que não possuem sede própria na Comarca;

h) Órgãos ou Fundações de administração direta do Governo Federal, 

Estadual, Municipal e do Poder Judiciário.

 

Verifica-se que todas as entidades, entregaram todos os documentos 

necessários para o cadastro, conforme requisitos previsto no Edital n° 

03/2017, bem como protocolaram dentro do prazo todos os documentos 

apontados como ausentes.

  

Observo que, as Entidades: Associação Beneficente Lar de Esperança; 

Conselho da Comunidade de Colniza; Associação Lar da Criança Cantinho 

Feliz; Associação de Assistência Social Bom Samaritano; Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais; Associação de Apoio e Desenvolvimento 

a Arte da Capoeira; Associação da Creche Municipal Pequenos Passos; 

Associação dos Apicultores de Colniza; e Associação Ministério da 

Esperança de Colniza, atendem aos requisitos para o cadastro previstos 

no Edital e no provimento nº 05/2015–CGC, portanto HOMOLOGO os 

cadastros das aludidas entidades.

  

INTIMEM-SE as entidades aprovadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentarem o Projeto no modelo previsto no Anexo III, do Edital 

03/2017-DF, em 2 (duas) vias, conforme item 7.32.29 e Provimento n.º 

05/CGJ.

 

Expeça-se o necessário.

 

Às providências.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66312 Nr: 1597-12.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Cassia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 Certifico e dou fé que em análise ao Sistema Apolo consta 

"Decisão>Recebimento>Denúncia" em 12/11/2014.

Evelyn de Assunção Ayres

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42168 Nr: 2394-27.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elivan Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parteexecutada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60521 Nr: 2875-87.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Paiva Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parteexecutada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60983 Nr: 248-42.2012.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecon S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parteexecutada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.
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Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60642 Nr: 2977-12.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonezio Pereira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parteexecutada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60551 Nr: 2903-55.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salete da Aparecida Padilha Leandro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parteexecutada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42001 Nr: 2304-19.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuzeli Policarpo Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parteexecutada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
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 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39351 Nr: 2193-69.2009.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Durival Ansanello & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parteexecutada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41967 Nr: 2270-44.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Sidney Leite da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parteexecutada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39225 Nr: 732-28.2010.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romário Cordeiro de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT

 Vistos.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face de ROMÁRIO CORDEIRO DE MATOS para apurar a prática 

do crime porte ilegal de arma de fogo, previsto no art. 14, parágrafo único 

da Lei 10.826/03.

A denúncia foi recebida em 14 de setembro de 2010.

Os autos vieram conclusos.

É relato do necessário.

 DECIDO.

De proêmio, consoante ao teor do art. 61, caput, do CPP, em qualquer fase 

do processo o magistrado, acaso reconheça a extinção da punibilidade, 

deverá fazê-lo ex officio.

O acusado foi denunciado pela prática do crime de porte ilegal de arma de 

fogo, previsto no art. 14, parágrafo único da Lei 10.826/03, a qual prevê 

pena máxima 04 (quatro) anos de reclusão.

Nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal, os crimes cuja pena 

máxima for superior a 02 (dois) e não excede 04 (quatro) anos, tem prazo 

prescricional de 08 (oito) anos, o que se verifica no presente caso.

Nota-se que, entre a data do recebimento da denúncia e a hodierna, 

transcorreu lapso temporal superior ao prazo estabelecido em lei.

Destarte, verifica-se que restou prescrita a pretensão punitiva estatal 

quanto à pena privativa de liberdade.

No que tange à pena de multa, haja vista o apregoado pelo artigo 114, 

inciso II, do Código Penal, também restou prescrita a pretensão punitiva 

estatal, sendo de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade em 

favor do réu.

Por todo o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de ROMÁRIO 

CORDEIRO DE MATOS, com fundamento legal no artigo 107, inciso IV, do 

Código Penal, em relação ao delito porte ilegal de arma de fogo.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos após as baixas e 

comunicações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60087 Nr: 2604-78.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaque Barbosa Carneiro
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parteexecutada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60139 Nr: 2651-52.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilda Santos Modesto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parteexecutada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60155 Nr: 2665-36.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Carvalho de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parteexecutada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60629 Nr: 2967-65.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lilian Rody Martins Bezerra Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parteexecutada, ambosigualmente 
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qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39245 Nr: 2157-27.2009.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderly Alcântara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parteexecutada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62061 Nr: 1130-04.2012.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 Vistos.

Cuida-se de ação de execução de alimentos em que figuram as partes em 

epígrafe.

Juntou-se nos autos petitório de fls. 37/38 com a informação que as 

partes firmaram acordo extrajudicial.

Instado a se manifestar, o parquet exarou parecer favorável à 

homologação do acordo entabulado entre as partes às fls. 39.

Os autos vieram conclusos.

Era o que cabia relatar.

 DECIDO.

 Na forma do art. 3º, § 3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por 

juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial.

Dessume-se do dispositivo prefalado que o CPC em vigor impôs aos 

agentes processuais que mantivessem os olhares volvidos à 

autocomposição da lide.

Impende ressaltar que a autocomposição é a melhor forma de pacificação 

do conflito, eis que as próprias partes decidem o que é o mais adequado 

para por termo àquele entrevero que os levaram a procurar o Poder 

Judiciário para socorrer os seus direitos.

Dentro desse escorço, cabe ao Poder Judiciário apenas analisar o 

aspecto legal do acordo formulado entres as partes, deixando de 

homologá-lo apenas quando contrário ao ordenamento jurídico vigente.

Cumpre salientar que o Ministério Público entendeu que os direitos da parte 

incapaz se encontram devidamente amparados, motivo pelo qual pugnou 

pela homologação do acordo.

Nesta senda, uma vez que aparente o acordo firmado entre as partes 

encontra guarida na lei, não há óbice à sua homologação.

Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição em todos os seus termos e 

cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

artigo 924, III, do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, 

contudo, suspendo sua exigibilidade, pelo prazo legal, eis que beneficiária 

da Justiça Gratuita (art. 98, §3º, CPC).

Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42248 Nr: 2428-02.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT, Edson José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parteexecutada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.
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Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39358 Nr: 2200-61.2009.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. T. P. L. Caçador Plenagens e Pavimentação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parteexecutada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 30243 Nr: 652-35.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almerindo Marcelino da Silva, Sebastião 

Cordeiro Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT

 Vistos etc. Trata-se de Ação Penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL contra SEBASTIÃO CORDEIRO DUTRA dando-o como incurso 

nas penas dos artigos 155, § 4º, inciso IV do Código Penal. A denúncia foi 

recebida em 24 de abril de 2008 (fls. 34), não havendo após nenhuma 

causa de interrupção ou suspensão da prescrição. Impende relatar que às 

fls. 94 foi determinada a separação do feito em relação ao réu Almerindo 

Marcelino da Silva, cuja pretensão punitiva estatal corre em outros autos. 

Nesta solenidade o Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade 

em razão da ocorrência da prescrição antecipada. Noutra banda, a defesa 

nada requereu. Relatei o necessário. DECIDO. Analisando os autos, 

verifica-se que a última causa da prescrição foi o recebimento da 

denúncia. O réu responde nesse processo como incurso nas penas do 

artigos 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, cuja pena máxima cominada 

em abstrato é superior a oito anos. Como se sabe, a prescrição em 

abstrato leva em consideração a pena máxima aplicada ao crime, e 

ensejaria a aplicação do art. 109, inciso III do Código Penal, com a 

prescrição em doze anos para o crimes em discussão. Todavia, em vista 

as condições subjetivas do réu, fatalmente, se condenadoo fosse, a pena 

não ultrapassaria quatro anos de reclusão, incidindo ao caso o inciso IV, 

do art. 109 do CP, ou seja, prescrição em oito anos. Assim, como entre o 

recebimento da denúncia e a presente data transcorreu lapso temporal 

superior a oito anos sem a incidência de causa de interrupção da 

prescrição, vislumbro ser impositiva a extinção da punibilidade do réu. 

Deste modo, no caso de futura sentença condenatória, esta restaria 

prejudicada pela prescrição retroativa, sendo patente a falta de justa 

causa para prosseguimento da ação. A chamada prescrição em 

perspectiva constitui útil instrumento para o fim de extinguir o processo, 

cuja instrução e dispêndio, fatalmente seriam inúteis, desabarrotando 

assim o poder judiciário para que se busque agilidade nos processos cuja 

instrução ainda terá utilidade, nos quais se poderão aplicar a lei penal 

punitiva. Pois bem, com base na falta de justa causa para o 

prosseguimento da ação deve o processo ser arquivado, evitando-se, 

assim, um provimento jurisdicional materialmente ineficaz, resultante de 

uma persecução penal inútil e dispendiosa. Nesta senda, levando-se em 

conta o decurso de mais de oito anos entre a data do fato e o recebimento 

da denúncia, deve ser extinta a punibilidade em relação ao réu, diante da 

fatal prescrição vindoura (em perspectiva). DISPOSITIVO. I. DIANTE DO 

EXPOSTO, nos termos do art. 61 do CPP, julgo extinta a punibilidade do 

delito imputado ao réu SEBASTIÃO CORDEIRO DUTRA, com fulcro no art. 

107, inciso V, do Código Penal para reconhecer o implemento da 

prescrição antecipada. II. Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa. III. 

Recolha-se mandado de prisão, porventura expedido. IV. Após, certificado 

o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE certidão de honorários em favor do 

advogado dativo que atuou no feito, procedam-se as providências 

necessárias e arquivem-se os autos. P.I.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60529 Nr: 2883-64.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 
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jurídica de direito público, em face da parteexecutada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60699 Nr: 2996-18.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Cordeiro Lucio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parteexecutada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42105 Nr: 2345-83.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aloizio de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parteexecutada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42247 Nr: 2427-17.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parteexecutada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.
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Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60583 Nr: 2933-90.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanilda dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parteexecutada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60551 Nr: 2903-55.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salete da Aparecida Padilha Leandro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parteexecutada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61199 Nr: 3156-43.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iracele Maria Crespi Mascarello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Cuida-se de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT em 

face da parte executada IRACELE MARIA CRESPI MASCARELHO.

 Às fls. 17, o Exequente informou que a dívida está quitada, pugnando pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, inciso II, do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

Era o que cumpria relatar.

DECIDO.

Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 17), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.
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É o caso presente.

A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

declaração da própria exequente (fls. 17).

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo, com base no art. 

924, II, do Código de Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou 

valores por ventura constritos.

Custas a cargo do executado.

CONDENO a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento).

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com a devida baixa 

na distribuição.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61107 Nr: 3127-90.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Fachiano Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parteexecutada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41280 Nr: 1934-40.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecon S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parteexecutada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41847 Nr: 2208-04.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marli Magalhães da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parteexecutada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.
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Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42287 Nr: 2446-23.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Durival Ansanello & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parteexecutada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60426 Nr: 2810-92.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renildes Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parteexecutada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61334 Nr: 3216-16.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Aparecido de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parteexecutada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.
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P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41946 Nr: 2250-53.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucéia Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parteexecutada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41506 Nr: 2023-63.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Azemar Martins dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parteexecutada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39355 Nr: 2197-09.2009.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâmica Germano Indústria e Comércio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parteexecutada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60921 Nr: 3077-64.2010.811.0105
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias da Silva Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parteexecutada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60543 Nr: 2895-78.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Lucia Londe Raposo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parteexecutada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60424 Nr: 2808-25.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricarda Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parteexecutada, ambosigualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37898 Nr: 1561-43.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 
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OAB:13438-A MT

 Vistos.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face de ANDRÉ DOS SANTOS para apurar a prática do crime 

porte ilegal de arma de fogo, previsto no art. 14, parágrafo único da Lei 

10.826/03.

A denúncia foi recebida em 14 de setembro de 2010.

Os autos vieram conclusos.

É relato do necessário.

 DECIDO.

De proêmio, consoante ao teor do art. 61, caput, do CPP, em qualquer fase 

do processo o magistrado, acaso reconheça a extinção da punibilidade, 

deverá fazê-lo ex officio.

O acusado foi denunciado pela prática do crime de porte ilegal de arma de 

fogo, previsto no art. 14, parágrafo único da Lei 10.826/03, a qual prevê 

pena máxima 04 (quatro) anos de reclusão.

Nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal, os crimes cuja pena 

máxima for superior a 02 (dois) e não excede 04 (quatro) anos, tem prazo 

prescricional de 08 (oito) anos, o que se verifica no presente caso.

Nota-se que, entre a data do recebimento da denúncia e a hodierna, 

transcorreu lapso temporal superior ao prazo estabelecido em lei.

Destarte, verifica-se que restou prescrita a pretensão punitiva estatal 

quanto à pena privativa de liberdade.

No que tange à pena de multa, haja vista o apregoado pelo artigo 114, 

inciso II, do Código Penal, também restou prescrita a pretensão punitiva 

estatal, sendo de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade em 

favor do réu.

Por todo o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de ANDRÉ DOS 

SANTOS, com fundamento legal no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, 

em relação ao delito porte ilegal de arma de fogo.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos após as baixas e 

comunicações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64761 Nr: 208-89.2014.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walmerson Ponciano Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 Tendo em vista a petição de folhas 70, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte requerida da sentença de folhas 77/78-V.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61582 Nr: 651-11.2012.811.0105

 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: Ana André de Souza Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a 

Requerida a pagar à autoraANA ANDRÉ DE SOUZA XAVIER o benefício 

previdenciário de PENSÃO POR MORTE, desde a data de indeferimento do 

requerimento administrativo, nos termos da legislação invocada, em razão 

do óbito de seu cônjuge, extinguindo o processo com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I do CPC. Sobre as prestações em atraso incidirão 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, na forma 

prevista na Lei 6.899/81 e Súmula 148 do STJ e juros de mora devidos em 

1% ao mês, a contar da citação até a Lei 11.960/09, e a partir de então à 

razão de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 

406, do CC/02; c/c 161, § 1º, do CTN; enunciado 20 do CJF e da Súmula 

204 do STJ.DEIXO DE CONDENAR a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.CONDENO a requerida no pagamento 

de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as 

parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência 

social.Considerando que o débito vencido não ultrapassa a 60 (sessenta) 

salários mínimos, deixo de determinar a remessa de ofício para reexame 

necessário, nos termos do art. 475, § 2º, do CPC.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64901 Nr: 337-94.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanio Ornelas Meneguci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 Vistos;

Tendo em vista a notícia de que o recuperando fora absolvido das 

imputações que estava cumprindo pena nestes autos, consoante acórdão 

juntado às fls. 169/181, DETERMINO sua INTIMAÇÃO para tomar ciência do 

decisum absolutório.

Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61341 Nr: 465-85.2012.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucinete Alves da Silva, Vaniceia Raach 

Borchardt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

De proêmio, PROCEDA-SE a Serventia com a atualização da 

representação processual da parte exequente.

Na forma do art. 10º, da Lei n. 13.340/16, SUSPENDO a presente ação até 

o dia 27 de dezembro de 2018.

Findo o prazo da suspensão, INTIME-SE a parte autora/exequente para 

impulsionar o feito no prazo de cinco (05) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65988 Nr: 1321-78.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joeste Vieira Guimarães, Madalena Maria Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

S.M.J, os ofícios pugnados pela parte exequente foram expedidos às fls. 

20/23, e são datados de 20 de agosto de 2015.

Outrossim, os alvarás para levantamento da quantia depositada foram 

expedidos às fls. 31/32, em 18 de agosto de 2016.

Sendo assim, REITERO despacho de fls. 36.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63635 Nr: 1042-29.2013.811.0105

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Augusto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

 No mais, ESPECIFIQUEM as partes, no prazo legal, as provas que 

efetivamente ainda tenham a produzir além da documental já constante 

dos autos, JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência (utilidade, 

necessidade e adequação diante das questões relevantes e 

controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do eventual 

conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim entender, com o 

julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem:

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil volume 2 Saraiva São Paulo 

1.994 pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que:

“sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a 

necessidade ou não de sua realização"(in RT 305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente CONCLUSOS.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61274 Nr: 417-29.2012.811.0105

 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: Costa Sobrinho & Burioli Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dimam Agropeças Distribuidora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Dondé Mendes - 

OAB:4785/RO, Julian Cuadal Soares - OAB:2597/RO, Mariana Dondé 

Martins - OAB:5406/RO

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação sem resolução de 

mérito, com suporte no artigo 290, do CPC. CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas, bem como dos honorários sucumbenciais os quais 

fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da 

parte ré, corroborando entendimento do TJMT:APELAÇÃO CÍVEL – 

REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – JUSTIÇA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS INICIAIS – INÉRCIA DO AUTOR – CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO – INVIABILIDADE – RELAÇÃO PROCESSUAL JÁ FORMADA 

– OCORRÊNCIA DE CITAÇÃO – PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO E REGULAR DO PROCESSO – AUSÊNCIA 

SUPERVENIENTE – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – 

ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRECEDENTES DO STJ – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em obediência ao princípio da 

causalidade, entendo que devem ser fixados honorários sucumbenciais 

em favor do patrono da parte ré, uma vez que houve citação. Aquele que 

deu causa à propositura da ação deve arcar com o pagamento dos 

honorários advocatícios. (Ap 95750/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, 

Publicado no DJE 04/10/2017) (negrito e grifo nossos)Após o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE com as devidas baixas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 30369 Nr: 409-91.2008.811.0105

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Nascimento Fritz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT

 Vistos;

 HOMOLOGO a suspensão condicional do processo mediante o 

cumprimento das seguintes obrigações:

 I – Reparar o dano, pagando a título de ressarcimento, o valor de R$ 

2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) a serem pagos em cinco parcelas 

mensais.

II – Proibição de ausentar-se desta Comarca, sem autorização do Juiz;

 III – Apresentação mensal em juízo para informar e justificar suas 

atividades.

 IV – Proibição de frequentar lugares inadequados, tais como bares, 

boates e congêneres.

O denunciado fica advertido que a suspensão poderá ser revogada se no 

curso do prazo ele vier a ser processado por outro crime ou 

contravenção.

 O prazo prescricional fica suspenso enquanto vigorar este benefício.

 Expirado o prazo sem revogação ou sobrevindo notícia acerca do 

descumprimento das condições/prática de um novo crime ou 

contravenção pelo denunciado, voltem os autos conclusos para 

deliberação.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37527 Nr: 1339-75.2009.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: I. R. K. E, Adriane Aparecida Kunz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rosse Fernandes Espindola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Coelho da Costa - 

OAB:19119/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO o apensamento destes autos aos Embargos à Execução 

citados às fls. 53.

No mais, INTIME-SE a parte exequente para que forneça os dados 

bancários para depósito das prestações em atraso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67617 Nr: 573-12.2015.811.0105

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Oliveira Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 Vistos etc.

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 81, §3º, da Lei 

9.099/95.

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, metas diversas de 

produtividade impostas e a serem cumpridas, assim como reduzida 

quantidade de servidores para atender a demanda.

Cuida-se de Termo Circunstanciado instaurado para apurar a prática do 

crime previsto no art. 129 do Código Penal.

Instaurado o termo circunstanciado para apurar o eventual delito, os 

trâmites seguiram até a audiência realizada em 02/07/2015 (fl. 23), onde o 

autor do fato aceitou a proposta feita pelo Ministério Público, realizando a 

transação penal.

 Urge ressaltar que o Ministério Público manifestou, em favor da 

decretação da extinção da punibilidade (fls. 32), visto o cumprimento da 
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transação pactuada fl. 25/30.

Tendo em vista que o autor do fato cumpriu integralmente a proposta de 

transação penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ALAN OLIVEIRA 

ROCHA, observando-se o disposto no artigo 84, parágrafo único, da Lei 

9099/95.

Em cumprimento aos artigos 974, IV, 982, §§ 1º e 2º da CNGC, proceda-se 

às devidas baixas.

P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 79559 Nr: 2073-45.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEDA MARIA DE ALMEIDA GRABNER, Lucimar 

Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT

 (...) Assim, considerando o transcurso do prazo para oferecimento da 

queixa-crime, qual seja aquele previsto no artigo 103, caput, do Código 

Penal e 38, caput, do Código de Processo Penal, em razão da ocorrência 

de decadência está extinta a punibilidade. Por todo o exposto, julgo 

EXTINTA A PUNIBILIDADE, com fundamento legal no artigo 107, inciso IV, 

do Código Penal. INTIMEM-SE as partes. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos após as baixas e comunicações. EXPEÇA-SE o 

necessário. P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 32789 Nr: 1295-27.2007.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Carvalho Fonseca Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Casali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Paes Pereira - 

OAB:43.953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a Certidão de fls. 136, INTIME-SE o exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção dos 

autos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 31649 Nr: 135-64.2007.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Alves Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DA SILVA SCHMOHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Arnold - OAB:, Marcelo 

Mendes de Carvalho - OAB:1.862/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 

OAB:19119/GO

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para se manifestar acerca da Certidão do 

Oficial de Justiça de fls. 82, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção 

dos autos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63782 Nr: 601-32.2014.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/O

 Ante o exposto, DECRETA-SE O DIVÓRCIO de LUCIMAR DOS SANTOS 

MANOEL e ALBERTO MANOEL, o que resulta na dissolução do vínculo 

matrimonial.Assim, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.CONDENA-SE a parte-requerida ao pagamento das despesas 

processuais (que incluem as custas – art. 84 do CPC), bem como ao 

pagamento dos honorários advocatícios, ora fixados por equidade em 

R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC. Não 

obstante, DEFERE-SE a gratuidade judiciária, de forma que fica suspensa 

a exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).IV DELIBERAÇÕES FINAIS Nomeado 

como Curador, fixam-se como honorários advocatícios ao advogado 

GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO CARMO PINTO (OAB/MT - 23.573-O) o valor de 

02 URH (consoante Tabela de Honorários da OAB, levando-se em conta 

os atos praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o qual deve ser custeado 

pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente como certidão para 

cobrança de honorários (devidamente selada).No mais, à SECRETARIA 

para:1.Transitada em julgado, se nada for requerido, o que deverá ser 

certificado, EXPEDIR ofício ao Cartório de Registro Civil do Distrito de Novo 

Horizonte (Cidade e Comarca de Porto dos Gaúchos/MT), para que 

proceda à averbação na certidão de casamento de nº. 146, fl. 46v, Livro 

02-B de Registros de Casamentos (encaminhar certidão de casamento 

juntada aos autos);2.Após, ARQUIVAR os autos.Publicar. Intimar. Cumprir. 

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 25 de 

setembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61781 Nr: 173-84.2013.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZMAVETE GONÇALVES CERQUEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Trata-se de petição intitulada “Ação execução por 

quantia certa” ajuizada por Distribuidora de Produtos Naturais LTDA contra 

Azmavete Gonçalves Cerqueira ME (Drogaria São Luiz), representada por 

seu  sóc io  Azmavete  Gonça lves  Cerque i ra .Jun ta ram-se 

documentos.Determinou-se a emenda à Inicial para juntar aos autos o 

original ou cópia autenticada do Termo de Novação, Confissão de Dívida e 

Acordo Extrajudicial que instrui a exordial.A parte-autora peticionou 

informando que o termo original encontra-se juntado nos autos em apenso 

(nº. 1147-58.2012.811.0099 – 61408), conforme pode ser visto às fls. 

23.Determinou-se então que se procedesse à autenticação do contrato 

original em apenso.Vieram os autos conclusos.POIS BEM.Verificando-se 

aparentemente atendido os conteúdos dos arts. 319, 320 e 798, todos do 

CPC, não sendo o caso de indeferimento (art. 330 do CPC), RECEBE-SE a 

Inicial. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83580 Nr: 3239-96.2018.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELI FRANCO DE OLIVEIRA SOUZA , TIAGO 

FRANCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PILLA FILHO - 

OAB:41666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para providenciar o 

pagamento da diligência do sr. Oficial de Justiça a fim de que esta 
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secretaria possa dar cumprimento ao ato deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34020 Nr: 440-61.2010.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SIDNEI MORESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela prescrição da 

pena em abstrato, quanto ao acusado JOSÉ SIDNEI MORESCO, o que se 

faz, dentre outros, com fundamento nos arts. 107, IV e 109, IV, todos do 

Código Penal. Sem custas e condenação em despesas.Por fim, à 

SECRETARIA para:1.Intimar a Defesa;2.Intimar o Ministério 

Público;3.Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquivar com 

as baixas (inclusive em banco de dados) e anotações 

necessárias.Publicar.Cumprir.Cotriguaçu/MT, 26 de setembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31233 Nr: 765-07.2008.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO RAMALHO LOPES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

Inicial.Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO, com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC. IV DISPOSIÇÕES FINAISEm atenção ao art. 85, 

§3º, I e §4º, III, do CPC, FIXAM-SE os honorários em 10% sobre o valor da 

causa.CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

(art. 84 do CPC) e aos honorários advocatícios. Não obstante, como se 

concedeu a “gratuidade da justiça”, as obrigações decorrentes da 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma 

do art. 98, §3º, do CPC. Quanto à REMESSA NECESSÁRIA, considerando 

não ter havido sucumbência da Fazenda Pública (“sentença contra”, cf. 

art. 496, I, do CPC), não é o caso de ser remetido o processo à instância 

seguinte.Publicar. Intimar.Transitada em julgado, após certificado, arquivar 

com as baixas e anotações de estilo. Cumprir. Tópico síntese do julgado à 

não havendo condenação da Fazenda Pública, deixa-se de 

elaborá-lo.Cotriguaçu/MT, 02 de outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 71840 Nr: 2614-33.2016.811.0099

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - 

OAB:19732/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22746/O

 (...) REVOGA-SE o benefício da assistência judiciária gratuita ao 

requerente.II.3 DO REQUERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA PELA REQUERIDAQuanto ao benefício da “gratuidade da 

Justiça” pugnado pela requerida (art. 98 do CPC), DEFERE-SE, o que, como 

se sabe, não é situação imutável, bem com não é imune a discussões no 

bojo do processo.Analisadas as preliminares, continua-se.III DO 

SANEAMENTO Analisando-se o contexto processual, salienta-se que não 

é caso de “julgamento antecipado” (arts. 354 a 356 do CPC), por haver 

necessidade de atividade probatória.Sendo assim, delimitam-se as 

seguintes questões fáticas sobre as quais recairá a atividade 

probatória:üDo reconhecimento da união estável;üTempo da união 

estável;üDa especificação dos bens adquiridos pelas partes;üDas 

benfeitorias realizadas no imóvel;üAs próprias questões de mérito.Por 

isso, SANEADO está o processo (art. 357 do CPC).Considerando ter 

havido a indicação de provas pretendidas (oitiva de testemunhas), de rigor 

a designação de audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83432 Nr: 3157-65.2018.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVALTER DE MENEZES VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO JOSE SEGALA - 

OAB:11357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Verifica-se que não houve requerimento para a concessão de assistência 

judiciária gratuita, tampouco houve o comprovante de recolhimento das 

custas judiciais, conforme certificado pela Gestora da Central de 

Distribuição.

Por isso, nos termos do artigo 321 do CPC, INTIME-SE a parte-autora, por 

meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

inicial, devendo:

1. REQUERER o benefício da “justiça gratuita” (instruindo, se assim quiser, 

o pleito) ou comprovar que realizou o recolhimento das custas 

processuais.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar ao art. 321, p. único, do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 69738 Nr: 1303-07.2016.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANE COSTA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, 

isso para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a pagar 

salário-maternidade em favor de DAIANE COSTA MARTINS, CPF 

750.009.461-20, no valor de 04 prestações do salário mínimo vigente à 

época do parto, atualizável a contar do requerimento administrativo 

(06/05/2016), concluindo-se, portanto, pela EXTINÇÃO do processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83194 Nr: 3002-62.2018.811.0099

 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: MADEIREIRA DI GASPARI LTDA., AGROPECUÁRIA DI 

GASPARI, DOMINGOS GASPARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO FERRAZ FILHO, MARIA DO CEU DE 

TOLEDO PIZA FERRAZ, IVO POLETTO, DONILO DE SOUZA SANTOS, 

NILTO FINATTO, MANSUETO GONÇALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI GASPARI CÂMARA - 

OAB:18769/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando a informação de que foram iniciadas tratativas de 

negociação da dívida vinculada ao imóvel objeto desta demanda e que 

eventual acordo resultaria em possível alteração do polo passivo da 
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demanda, DEFERE-SE a suspensão do processo pelo prazo requerido, 

qual seja 60 dias.

Certificado o decurso do prazo, INTIMAR a parte-autora, através de sua 

advogada, para que, no prazo de 10 dias, dê prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito.

Intimar. Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67881 Nr: 153-88.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:OAB/MT 11.988, LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/SP 88.684

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia 

e nas alegações finais do Ministério Público, CONDENANDO SEBASTIÃO 

DOMINGOS quanto à infração penal do art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06. 

IV DOSIMETRIA DA PENAPassa-se, nos termos dos arts. 59 e 68, ambos 

do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.4343/06, à dosimetria da pena a ser 

aplicada. IV.1 QUANTO AO ART. 33, “CAPUT”, DA LEI 11.343/06Do art. 42 

da Lei 11.343/06, extrai-se o seguinte:Art. 42. O juiz, na fixação das 

penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do 

Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a 

personalidade e a conduta social do agente.E aí se passa ao art. 59 do 

Código Penal:Fixação da penaArt. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, 

aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos 

motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao 

comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e 

suficiente para reprovação e prevenção do crime: I - as penas aplicáveis 

dentre as cominadas; II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites 

previstos; III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de 

liberdade; (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64968 Nr: 161-02.2015.811.0099

 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: NESTOR HORODENSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA DI GASPARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:14867, ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA - 

OAB:18.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI GASPARI CÂMARA - 

OAB:18769/O

 Vistos em correição.

Considerando a conexão havida entre este processo e os autos de nº. 

54-55.2015.811.0099 - 64729 e a designação de audiência naquela 

demanda, de rigor a realização de audiência conjunta, isso para evitar 

decisões conflitantes, bem como visando à celeridade processual, 

considerando a possibilidade de realização de atos conjuntos.

Portanto, DESIGNA-SE audiência de instrução (sempre frisando a 

possibilidade de conciliação) para o dia 30.11.2018, às 15h00min, na sala 

de audiências da Vara Única do Fórum desta Comarca.

Assim, à SECRETARIA para:

1. APENSAR estes autos ao processo nº. 54-55.2015.811.0099 - 64729, 

isso para evitar decisões conflitantes, bem como visando à celeridade 

processual, considerando a possibilidade de realização de atos conjuntos;

2. INTIMAR as partes para a referida audiência;

3. INTIMAR as partes para a referida audiência;

4. Caso haja indicação de testemunha a ser ouvida por Precatória, desde 

já fica autorizada a expedição, ficando o pagamento da diligência a cargo 

de quem requerer;

5. CONSIGNE-SE que, nos termos do artigo 455 do CPC, é encargo do 

advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada acerca do dia, 

da hora e do local da audiência.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67801 Nr: 133-97.2016.811.0099

 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: LBFDO, EDOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA MARIA DE ALMEIDA 

GRABNER - OAB:11455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado e DECRETA-SE O 

DIVÓRCIO de por LUCELIA BARBOSA FONSECA DE OLIVEIRA e 

EMERSON DE OLIVEIRA FERREIRA, o que resulta na dissolução do vínculo 

matrimonial, o que resulta na dissolução do vínculo matrimonial, devendo a 

requerente voltar a usar o nome de solteira, qual seja LUCELIA BARBOSA 

FONSECA.Assim, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Sem custas.IV DELIBERAÇÕES FINAISNo mais, à SECRETARIA 

para:1.EXPEDIR ofício ao Cartório de Registro Civil de Aripuanã/MT, para 

que proceda à averbação na certidão de casamento de fls. 16;2.INTIMAR 

as partes;3.CIENTIFICAR o Ministério Público. Transitada em julgado, se 

nada for requerido, arquivem-se os autos.Publicar. Intimar. Cumprir.Serve 

o presente como MANDADO/PRECATÓRIA.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro 

de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64894 Nr: 131-64.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia 

e nas alegações finais do Ministério Público, CONDENANDO EDERSON 

COUTINHO pela prática da conduta tipificada no art. 306 do CTB. IV 

DOSIMETRIA DA PENAPassa-se, nos termos dos arts. 59 e 68, ambos do 

Código, à dosimetria da pena a ser aplicada. Inicia-se com o art. 59 do 

Código Penal:Fixação da penaArt. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, 

aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos 

motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao 

comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e 

suficiente para reprovação e prevenção do crime: I - as penas aplicáveis 

dentre as cominadas; II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites 

previstos; III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de 

liberdade; IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por 

outra espécie de pena, se cabível.Especificando-se, o que se tem 

é:a.Culpabilidade: nada que fuja ao comum, sendo normal à espécie, não 

chegando a haver, por exemplo, premeditação peculiar; b.Antecedentes: 

não há juntada ou indicação comprovável de condenação anterior (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76814 Nr: 3404-80.2017.811.0099

 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: RDAV, GV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINA CAROLINE BELTRAMINI 

- OAB:21094/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, DECRETANDO-SE O DIVÓRCIO de ROSILAINE DE 

ANDRADE VILERA e GENIEL VILERA, o que resulta na dissolução do 

vínculo matrimonial, devendo a requerente voltar a usar o nome de solteira, 

qual seja ROSILAINE DE ANDRADE.Assim, EXTINGUE-SE O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código 

de Processo Civil.DEFERIDA as gratuidades “da justiça”, embora compitam 

às partes o pagamento das custas pro rata (art. 90, §2, do CPC), 

suspende-se a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3º, do 

CPC).IV DELIBERAÇÕES FINAISÀ SECRETARIA para:1.EXPEDIR Ofício ao 

Cartório do 2º Serviço Registral e Notarial de Mirassol do Oeste para que 

proceda à devida averbação na certidão de casamento Livro B-019, folha 

130, termo 2.484 (encaminhar a referida certidão juntamente com o ofício – 

fl. 01);2.INTIMAR, não se aplicando o artigo 914 da CNGC;3.CIENTIFICAR o 

Ministério Público.Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos.Publicar. Intimar. Cumprir.Serve cópia do presente 

como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade 

processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83272 Nr: 3048-51.2018.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARA GOMES DO AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:45819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Petição denominada “Reconhecimento e dissolução de união 

estável” ajuizada por José Aparecido de Souza contra Sara Gomes do 

Amorim.

Com a Inicial, documentos.

 Inicialmente, verificando-se aparentemente atendido os conteúdos dos 

arts. 319 e 320, ambos do CPC, não sendo o caso de indeferimento (art. 

330 do CPC), RECEBE-SE a Inicial.

Por outro lado, DEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, 

tendo em vista que segundo consta dos autos, a parte-autora não tem 

condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, 

sem prejuízo próprio ou de sua família, de acordo com o artigo 98 do 

Código de Processo Civil.

Por fim, DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 05.11.2018, às 

14h10min.

No mais, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora para a audiência de conciliação;

2. CITAR a parte-requerida, isto para que fique formalmente ciente do 

processo, para que compareça à audiência, bem como de que, após a 

audiência (comparecendo ou não), inicia-se o prazo para apresentar 

resposta (inclusive contestação), nos moldes do art. 335, do CPC, 

atentando-se ao disposto no art. 344 do CPC;

3. Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, 

fatos ou argumentos novos, INTIMAR a parte-autora para apresentar 

impugnação no prazo legal ou, se for o caso, especificar as provas que 

pretende produzir/requerer o que entender de direito;

4. Após, conclusos.

 Intimar.

Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/PRECATÓRIA considerando a 

celeridade processual pretendida.

 Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82315 Nr: 2535-83.2018.811.0099

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIDA CHERPINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACÁCIO CHERPINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO JOSE DA SILVA - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte-autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende 

à Inicial, devendo:1.Manifestar-se sobre o narrado, devendo juntar 

documentos que comprovem sua legitimidade para abertura do 

procedimento de inventário;2.INFORMAR o endereço de Patrícia Pereira da 

Silva (suposta “esposa” do “de cujus”);3.EXPLICAR como se deu a 

“venda” da cota de Patrícia ao cunhado Adelmo, juntando documentos 

para tanto.Por fim, frisa-se a necessidade de atentar ao art. 321, p. único, 

ambos do CPC.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e conclusos.Intimar.Cumprir.Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 25 de setembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83436 Nr: 3161-05.2018.811.0099

 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: RSDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Conforme ressaltado pela ilustre Gestora da Central de Distribuição, dentre 

os documentos protocolados não é possível identificar a petição inicial. Ao 

que tudo indica, foram juntados apenas documentos que deveriam 

acompanhar a exordial, mas não a petição em si.

Por isso, nos termos do artigo 321 do CPC, INTIME-SE a parte-autora, por 

meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

inicial, devendo:

1. JUNTAR a petição inicial, atentando-se ao disposto nos artigos 319 e 

320, do CPC.

Ressalta-se que em consulta ao Sistema Processual Informatizado deste 

Tribunal, encontrou-se o processo de nº. 288-03.2016.811.0099 – 68116, 

em que se requer a decretação do divórcio de Rubia Souza dos Santos 

Silva e Anderson Felipe Vieira da Silva, processo em que foi proferida 

sentença extintiva pelo indeferimento da petição inicial.

Assim, percebe-se que o presente caso se trata de novo ajuizamento do 

mesmo requerimento e, portanto, devem ser atendidas as disposições do 

art. 486 do CPC.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar ao art. 321, p. único, do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 69970 Nr: 1453-85.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ATILIO KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOSA - OAB:21709/O, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395

 Vistos em correição...

Ante o pleito do Ministério Público, DESIGNA-SE audiência para o dia 

27/11/2018, às 17h00min, isso para oitiva da testemunha Roberto (ver 

endereço indicado por remissão pelo Ministério Público).

Não sendo encontrado, ao Ministério Público.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67784 Nr: 123-53.2016.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Inicial.Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO, com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC. IV DISPOSIÇÕES FINAISEm atenção ao art. 85, 

§3º, I e §4º, III, do CPC, FIXAM-SE os honorários em 10% sobre o valor da 

causa.CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das custas e despesas 

(art. 84 do CPC) e aos honorários advocatícios. Não obstante, concedida a 

“gratuidade da justiça”, as obrigações decorrentes da sucumbência 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, 

do CPC. Quanto à REMESSA NECESSÁRIA, considerando não ter havido 

sucumbência da Fazenda Pública (“sentença contra”, cf. art. 496, I, do 

CPC), não é o caso de ser remetido o processo ao TRF da 1ª 

Região.Publicar. Intimar.Transitada em julgado, após certificado, arquivar 

com as baixas e anotações de estilo. Cumprir. Tópico síntese do julgado à 

não havendo condenação da Fazenda,  deixa-se de 

elaborá-lo.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60143 Nr: 1056-02.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES TERESINHA GERHARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - OAB:10623/O, 

LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição...

Antes de analisar a possibilidade de nova audiência (conforme 

argumentação da parte-autora), imprescindível que a autora se manifeste 

sobre o fato de já constar benefício implantado (DIB 15/12/2011).

Assim, INTIMAR a parte-autora para se manifestar sobre o ponto, 

especialmente sobre o interesse na continuidade do processo (prazo de 

15 dias).

Nada falando, INTIMAR pessoalmente para o mesmo fim (prazo de 5 dias).

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78380 Nr: 10-31.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Intimar a Defesa sobre o pedido de aditamento (art. 384 do CPP), em cinco 

dias. Neste ato já deve haver a indicação de oitiva de alguma testemunha 

(o silêncio será interpretado como desnecessidade).

Após, com ou sem manifestação, conclusos para análise do aditamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67172 Nr: 1210-78.2015.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR DELLA JUSTINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOCAS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECONHECE-SE a prescrição da pretensão EXECUTIVA 

no que tange ao cheque n° 001198, e, por conseguinte, JULGA-SE 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

332, §1º e art. 924, I, todos do CPC e artigo 59 da Lei do Cheque. 

CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das despesas (que incluem as 

custas – art. 84 do CPC).Como não houve angularização processual, 

descabidos os honorários advocatícios.IV DELIBERAÇÕES FINAIS 

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas necessárias e as anotações de praxe.Publicar. Intimar. 

Cumprir.Cotriguaçu/MT, 25 de setembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 69970 Nr: 1453-85.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ATILIO KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOSA - OAB:21709/O, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395

 Vistos em correição.

Ante o teor da manifestação do Ministério Público, DESIGNA-SE audiência 

de instrução para o dia 27/11/2018, às 13h30min, ocasião em que será 

realizada a oitiva da testemunha Roberto Machado de Aguiar.

 Assim, à SECRETARIA para:

 1. INTIMAR a testemunha Roberto para comparecer à audiência acima 

designada (DEVE O OFICIAL DE JUSTIÇA SE ATENTAR AO NÚMERO DE 

TELEFONE);

2. Intimar a Defesa, acusado e Ministério Público;

3. Após, conclusos para audiência.

Intimar.

Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 69017 Nr: 815-52.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PADILHA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. IV DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA – À SECRETARIADESIGNA-SE audiência de INSTRUÇÃO e 

JULGAMENTO para o dia 27/11/2018, às 15h15min, ocasião em que serão 

realizados os depoimentos das testemunhas (em sentido amplo) e o 

interrogatório do réu. Importante consignar que alguns policiais indicados 

como testemunhas pelo Ministério Público podem não mais trabalhar na 

Comarca, de modo que deve ser mantido contato com a Cia da PM e/ou 

Delegacia de Polícia Civil respectiva e verificado o local onde estão, sendo 

expedida a Precatória respectiva. Por fim, à SECRETARIA para:1.MANTER 

contato com a Cia da PM respectiva (ou DP, conforme for), verificando 

onde estão os policiais arrolados, EXPEDINDO as Precatórias 

necessárias;2.Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais 

desta Comarca, DEPREQUE-SE a inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para 

os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o PRAZO DE 60 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMAR as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado;3.INTIMAR as testemunhas, réu e a Defesa 

(pessoalmente, se defensor nomeado, MAS POR TELEFONE, SE 

RESIDENTE EM OUTRA CIDADE).Ciência ao Ministério Público.Serve o 

presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.Intimar. Cumprir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva
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 Cod. Proc.: 32967 Nr: 1162-32.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MAURICIO DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 À SECRETARIA para:

1. VISTAS às partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos para sentença.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79436 Nr: 658-11.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS LOPES SOBREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Vistos [...] III DISPOSITIVOPor todo o exposto, conclui-se 

por:i.PRONUNCIAR, com fundamento no art. 413 do CPP, LUCAS LOPES 

SOBREIRA, como incurso na conduta prevista no art. 121, §2º, I (motivo 

torpe) e IV (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima), do 

Código Penal, a fim de que haja julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri 

desta Comarca.ii.AFASTAR a qualificadora do meio cruel.IV DISPOSIÇÕES 

FINAISPor fim, à SECRETARIA para:1.OFICIAR ao Cartório de Registro Civil, 

solicitando que encaminhe cópia da Certidão de Óbito da vítima;2.INTIMAR 

pessoalmente o acusado;3.INTIMAR a Defesa (pessoalmente, se Defensor 

nomeado);4.CIÊNCIA ao Ministério Público;5.TRANSITADA em 

julgado/PRECLUSA, o que deve ser certificado:a.VISTAS ao Ministério 

Público, por 5 dias, para os fins do art. 422 do CPP;b.Após, VISTAS à 

Defesa para a mesma finalidade;c.Após, conclusos.Serve o presente 

como MANDADO/PRECATÓRIA.Intimar. Cumprir, COM URGÊNCIA, fazendo 

as comunicações e as baixas necessárias.Cotriguaçu/MT, 03 de outubro 

de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29706 Nr: 83-91.2004.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO-SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORP MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Rodrigo da Silva - 

OAB:25225O

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado EDUARDO RODRIGO DA 

SILVA para devolver os presentes autos que estão em seu poder no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, informando que, caso não atendido, 

poderá incorrer em multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa, conforme art. 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83385 Nr: 3119-53.2018.811.0099

 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): DFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a autora, por meio de sua advogada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emenda a inicial, devendo:1.JUNTAR aos autos a 

interpelação válida da requerida, atentando-se ao art. 321, p. único, do 

CPC;Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

c o n c l u s o s . I n t i m a r . C u m p r i r . S e r v e  c o m o  M A N D A D O / C A R T A 

PRECATÓRIA.Cotriguaçu/MT, 25 de setembro de 2018.Dante Rodrigo 

Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83293 Nr: 3059-80.2018.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN FAGNER DE LIMA BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a autora, por meio de sua advogada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emenda a inicial, devendo:1.JUNTAR aos autos a 

interpelação válida do requerido, atentando-se ao art. 321, p. único, do 

CPC.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

c o n c l u s o s . I n t i m a r . C u m p r i r . S e r v e  c o m o  M A N D A D O / C A R T A 

PRECATÓRIA.Cotriguaçu/MT, 25 de setembro de 2018.Dante Rodrigo 

Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65571 Nr: 479-82.2015.811.0099

 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): LITORAL NORTE COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 Vistos em correição.

Verifica-se que não houve apreensão (nem mesmo encontro) do veículo 

(ref. 14), não tendo como haver a consolidação do bem em favor da 

parte-autora.

Tal cenário faz com que ganhe revelo o disposto no art. 4º do Decreto-lei 

911/69. Transcreve-se:

Art. 4º Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se 

achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos 

mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 

de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Neste sentido, deve a parte-autora se manifestar quanto ao ponto.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quanto ao interesse na conversão da “ação de busca e 

apreensão” em “ação de executiva”, nos termos do art. 4º do Decreto-lei 

911/69 ;

2. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

 Intimar. Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 25 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78798 Nr: 293-54.2018.811.0099

 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: LTN, FJDS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO CRUZ DA SILVA - 

OAB:65152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado e DECRETA-SE O 

DIVÓRCIO de por FABRICIA JORGE DOS SANTOS TAVARES e LUIZ 

TAVARES NETO, o que resulta na dissolução do vínculo matrimonial, o que 

resulta na dissolução do vínculo matrimonial, devendo a requerente voltar 

a usar o nome de solteira, qual seja FABRICIA JORGE DOS 

SANTOS.Assim, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Sem custas.IV DELIBERAÇÕES FINAISNo mais, à SECRETARIA 

para:1.EXPEDIR ofício ao Cartório de registro civil de Goiabeira/MG, para 

que proceda à averbação na certidão de casamento de n° 544, fls. 246, 

livro de Registro de Casamento B-07;2.INTIMAR as partes;3.CIENTIFICAR o 

Ministério Público. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos.Publicar. Intimar. Cumprir.Serve o presente como 

MANDADO/PRECATÓRIA.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83061 Nr: 2945-44.2018.811.0099

 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: ODSB, FDSSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE APARECIDA DELFINA 

DA ROCHA - OAB:21054/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos em correição.

I RELATÓRIO

Trata-se de petição denominada “AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, 

COM BENS, COM FILHOS MENORES E ACORDO DE ALIMENTOS” ajuizada 

por OZIEL DE SOUZA BRAGA e FABIANA DA SILVA SANTOS BRAGA, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Em petição de ref. 08, as partes manifestaram-se pela desistência “da 

ação”, tendo em vista a reconciliação do casal.

É, ao que parece, o necessário a ser destacado.

II FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, verifica-se que as partes manifestaram-se pela desistência 

do feito.

Desta forma, diante do requerimento formulado, a extinção do processo é 

medida que se impõe.

Outrossim, postula o art. 485, inciso VIII, do CPC, pela não resolução do 

mérito quando se homologar a desistência da ação, hipótese que se 

coaduna ao caso em tela.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das despesas (que incluem as 

custas – art. 84 do CPC) remanescentes, se houver, nos termos do artigo 

90 do CPC.

IV DISPOSIÇÕES FINAIS

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos, com 

as baixas necessárias e anotações de praxe.

Publicar. Intimar. Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 66016 Nr: 685-96.2015.811.0099

 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): CICILIO ROSA NETO, HELVES DE OLIVEIRA 

HENRIQUE, ZILOMAR NICLOTTE, ODETE BÁRBARA ROSA FIÁU, ZILDA 

ROSA SALAZAR,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cardoso Lima - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b, jose carlos cruz - OAB:17914/B

 (...)II DA CONTINUAÇÃO PROCESSUALConsiderando que o Recurso de 

Agravo de Instrumento foi interposto contra uma decisão de 

reconsideração, bem como que não foram apresentados fatos novos que 

pudessem modificar a situação jurídica, DEIXA-SE de promover novo juízo 

de retratação.Quanto ao pedido de substituição do veículo Volkswagen 

Gol 1.0, placa KAB-2154, pelo depósito judicial do valor de R$7.500,00, 

pleiteado pelo requerido Helves de Oliveira Henrique (ref. 59), deve o 

Ministério Público se manifestar.No mais, devem as partes se manifestar 

sobre o teor do Ofício CO.045/2018, expedido pela Cooperativa SICREDI, 

juntado aos autos à ref. 68.Portanto, à SECRETARIA para:1.INTIMAR os 

requeridos para que se manifestem em 15 dias (prazo em comum) acerca 

do teor do Ofício CO.045/2018, expedido pela Cooperativa SICREDI, 

juntado aos autos à ref. 68; (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 66596 Nr: 964-82.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ISTEFANE OVIDIO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO ALEXANDRE BADO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Marinello - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) III DISPOSITIVOPosto isto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para CONDENAR o requerido a pagar a THALIA VITÓRIA DE 

MORAIS LIMA o valor mensal de 1/3 do salário mínimo vigente, devido até o 

dia 10 de cada mês seguinte à data da citação, a título de alimentos. 

CONDENA-SE o requerido ao pagamento das custas.Transitada em 

julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e anotações de praxe.Intimar. Descabida a intimação do 

requerido, pois revel sem patrono. Cumprir. Cotriguaçu/MT, 24 de setembro 

de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76468 Nr: 3160-54.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado, que passa a ser 

parte integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, JULGANDO-SE O PROCESSO EXTINTO COM ANÁLISE DE MÉRITO, 

nos termos do art. 487, III, “b”, do NCPC.DEFERE-SE o benefício da justiça 

gratuita, motivo pelo qual ficam isentas as partes do pagamento das 

custas. Todavia, é possível a exigibilidade de tais valores caso haja a 

perda da condição de necessitados, na dicção do §3º do art. 98 do CPC.IV 

DELIBERAÇÕES FINAISNo mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as partes 

(por meio do Advogado);2.CIENTIFICAR o Ministério Público. Nomeado 

como Defensor, fixam-se como honorários advocatícios ao advogado 

GLÁUCIO ANDRÉ LUIZ DO CARMO PINTO– OAB/MT n° 23.573, o valor de 

03 URH (consoante Tabela de Honorários da OAB, levando-se em conta 

os atos praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o qual deve ser custeado 

pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente como certidão para 

cobrança de honorários (devidamente selada).Transitada em julgado, se 

nada for requerido, arquivem-se os autos.Publicar. Intimar.Cumprir.Serve o 

presente como MANDADO/PRECATÓRIA.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro 

de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76197 Nr: 2960-47.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JDSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE APARECIDA 

DELFINA DA ROCHA - OAB:21054

 Vistos em correição...

Inicialmente, ressalta-se que não é caso de julgamento antecipado (arts. 

354 a 356 do CPC), por haver necessidade de atividade probatória.

Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória:

? Comprovação do binômio necessidade/possibilidade do alimentante.

 MANTÉM-SE o ônus probatório tal previsto no artigo 373, caput, do CPC.

Por isso, SANEADO está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando ter havido indicação de provas pretendidas (depoimento 

pessoal das partes e oitiva de testemunhas), de rigor a designação de 

audiência.

Assim, DESIGNA-SE audiência para o dia 29.10.2018 às 17h00min, na sala 

de audiências da Vara Única do Fórum desta Comarca, ocasião em que 

serão ouvidas as partes e testemunhas eventualmente arroladas.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes para a referida audiência, atentando-se ao artigo 455 

do CPC; OBS.: como há indicação de depoimento pessoal, as partes 

também devem ser intimadas pessoalmente;

1. CONSIGNE-SE que, nos termos do artigo 455 do CPC, é encargo do 

advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada acerca do dia, 

da hora e do local da audiência;

2. DAR CIÊNCIA ao Ministério Público para, inclusive, comparecer à 

audiência.

Intimar.

Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76471 Nr: 3163-09.2017.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALÉRIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, 

isso para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a 

conceder aposentadoria por idade rural em favor VALÉRIA DOS SANTOS, 

no valor de um salário mínimo mensal, nos termos do art. 143 da Lei 

8.213/91, assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas vencidas 

e devidas desde a data do requerimento administrativo (30/06/2017), 

concluindo-se, portanto, pela EXTINÇÃO do processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Fundamental pontuar que as 

parcelas já recebidas em decorrência de benefício não passível de 

acumulação deverão ser abatidas do quanto devido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76472 Nr: 3164-91.2017.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, 

isso para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a 

conceder aposentadoria por idade rural em favor de ARI DOS SANTOS, no 

valor de um salário mínimo mensal, nos termos do art. 143 da Lei 8.213/91, 

assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas vencidas e devidas 

desde a data do requerimento administrativo (30/06/2017), concluindo-se, 

portanto, pela EXTINÇÃO do processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Fundamental pontuar que as parcelas já 

recebidas em decorrência de benefício não passível de acumulação 

deverão ser abatidas do quanto devido. IV DISPOSIÇÕES FINAISNo 

tocante à AOS VALORES ATRASADOS, devem ser observados os 

critérios estabelecidos pelo STJ no REsp 1.492.221/PR, ficando assim o 

cenário:i.Quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA, os valores devem ser 

atualizados pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, com INPC a partir 

da Lei 11.430/06 (09/2006);ii.No tocante aos JUROS MORATÓRIOS, os 

cálculos devem seguir os critérios constantes do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal até a entrada em vigor da Lei 11.960/09 (1% até 

29/06/2009), sendo que, a partir daí, deverão ser adotados os critérios de 

juros estabelecidos no art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação da Lei 

11.960/2009 (índice de remuneração oficial da caderneta de poupança). 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 10% sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado da 

Seção Previdenciária do TRF e do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

111 da Súmula do STJ – Os honorários advocatícios, nas ações 

previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas).DEIXA-SE DE 

CONDENAR o INSS ao pagamento dos emolumentos, despesas e custas, 

salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, 

ante a isenção prevista no art. 8º, §1º, da Lei 8.620/93 c/c o art. 3º, I, da 

Lei Estadual 7.603/01

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 74376 Nr: 1700-32.2017.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU MÜLLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, 

isso para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a 

conceder aposentadoria por idade rural em favor de IRINEU MULLER, no 

valor de um salário mínimo mensal, nos termos do art. 143 da Lei 8.213/91, 

assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas vencidas e devidas 

desde a data do requerimento administrativo (03/05/2016), concluindo-se, 

portanto, pela EXTINÇÃO do processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Fundamental pontuar que as parcelas já 

recebidas em decorrência de benefício não passível de acumulação 

(inclusive a título de antecipação de tutela) deverão ser abatidas do 

quanto devido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76677 Nr: 3296-51.2017.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GAGURSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18610/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Inicial.Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO, com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC. IV DISPOSIÇÕES FINAISEm atenção ao art. 85, 

§3º, I e §4º, III, do CPC, FIXAM-SE os honorários em 10% sobre o valor da 

causa.CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das custas e despesas 

(art. 84 do CPC) e aos honorários advocatícios. Não obstante, concedida a 

“gratuidade da justiça”, as obrigações decorrentes da sucumbência 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, 

do CPC. Quanto à REMESSA NECESSÁRIA, considerando não ter havido 

sucumbência da Fazenda Pública (“sentença contra”, cf. art. 496, I, do 

CPC), não é o caso de ser remetido o processo ao TRF da 1ª 

Região.Publicar. Intimar.Transitada em julgado, após certificado, arquivar 

com as baixas e anotações de estilo. Cumprir. Tópico síntese do julgado à 
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não havendo condenação da Fazenda,  deixa-se de 

elaborá-lo.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83453 Nr: 3172-34.2018.811.0099

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, SPC, MJG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Padilha de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado e referendado pelo 

Ministério Público, que passa a ser parte integrante desta sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, JULGANDO-SE o processo 

extinto com análise de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do NCPC.Por 

fim, em razão da natureza da causa de pedir e da assistência por parte do 

Ministério Público, DEFERE-SE o benefício da justiça gratuita, motivo pelo 

qual ficam isentas as partes do pagamento das custas. Todavia, é 

possível a exigibilidade de tais valores caso haja a perda da condição de 

necessitados, na dicção do §3º do art. 98 do CPC.No mais, à SECRETARIA 

para:1.INTIMAR as partes, não se aplicando o art. 914 da 

CNGC;2.CIENTIFICAR o Ministério Público. Transitada em julgado, se nada 

for requerido, arquivem-se os autos.Intimar.Serve o presente como 

MANDADO.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 77249 Nr: 3669-82.2017.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIR RODRIGUES NOGUEIRA YAKABE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não obstante a apresentação de alegações finais pela autora, não se 

encontrou a juntada do substabelecimento, o que foi requerido em sede de 

audiência.

Assim, visando a prestigiar a cooperação:

1.INTIMAR a parte-autora para juntar o substabelecimento, em 5 dias, com 

a consequência de, não o fazendo, ser desconsiderada a produção 

probatória feita na última audiência;

2.Não apresentando o substabelecimento, deve a parte-autora indicar 

interesse na repetição do ato;

3.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33052 Nr: 1171-91.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição..

Por ter o autor se mudado sem avisar, conclui-se pela preclusão da 

produção de prova pericial.

Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 14/12/2018, às 17h30min, 

oportunidade em que deverá ocorrer o depoimento pessoal da 

parte-autora (se comparecer) e a oitiva das testemunhas presentes.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1.VIRTUALIZAR o presente processo, com as intimações e cautelas de 

praxe;

2. Intimar as partes, devendo se atentar ao art. 455 do CPC, bem como 

deve ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da 

parte-autora.

Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA.

 Intimar.

Cumprir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31690 Nr: 1249-22.2008.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IVETE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706, FLORENTINO APARECIDO MARTINS - 

OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição...

A Precatória foi para Juína para intimar a parte-autora, dando a entender 

que era para ser feito novo estudo, porém o que se pretendia era a 

intimação da Assistente Social (a mesma do estudo anterior e que não 

encontrou a parte-autora) para fins de responder os quesitos formulados 

pela requerida, conforme despacho de fl. 160.

Assim, EXPEDIR nova Precatória para fins de intimar a Assistente Social, 

isso para que RESPONDA os quesitos feitos pela requerida 

(encaminhá-los, portanto).

Com a devolução, tendo sido respondido, à requerida para manifestação. 

Não sendo possível a resposta, Precatória para Chapada dos Guimarães 

para fins de Novo Estudo (endereço na fl. 166), devendo os quesitos ser 

respondidos.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31000 Nr: 533-92.2008.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLEGÁRIO BATISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b, ORLANDO MARTENS - OAB:5782-B/MT, 

PRICILLA PESARINI PEREIRA - OAB:9.018MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA, 

Matrícula SIAPE 1662176 - OAB:

 Vistos...[...] Por isso, JULGA-SE PROCEDENTE o pleito feito em sede de 

Impugnação. Havendo necessidade de questionar, são devidos honorários 

advocatícios ao impugnante. CONDENA-SE a impugnada ao pagamento 

das custas e demais despesas processuais, bem como aos honorários 

advocatícios, FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso apontado 

(art. 85, §3º, I, do CPC). Não obstante, como se concedeu a “gratuidade da 

justiça”, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.No 

mais, à SECRETARIA:1.VIRTUALIZAR o presente processo (com as 

baixas e anotações necessárias), considerando a celeridade obtida com 

isso (intimações), devendo as partes se manifestar sobre o interesse nos 

documentos juntados;2.Transitada em julgado:a.EXPEDIR a Requisição de 

Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, conforme for, ao Tribunal Regional 

da 1ª Região, atentando-se ao valor indicado pela impugnante;3.Havendo 

requerimento, conclusos;4.Não havendo requerimento (ou havendo 

concordância com os cálculos), após Expedir RPV/Precatório, aguardar 

notícia de depósito e Expedir Alvará para liberação dos valores, 

arquivando com as baixas e anotações de estilo. Publicar. Intimar. 

Cumprir.Cotriguaçu/MT, 03 de outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva
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 Cod. Proc.: 27369 Nr: 264-24.2006.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SOUZA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - PROC. FEDERAL - OAB:3.833/MT

 Vistos...[...] Por isso, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pleito feito em sede de 

Impugnação. Sucumbindo a impugnante, são devidos honorários 

advocatícios ao impugnado. CONDENA-SE a impugnante ao pagamento 

dos honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do 

excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC). Isento o INSS quanto a custas 

e despesas. No mais, à SECRETARIA:1.INTIMAR as partes;2.Transitada em 

julgado (a ser contado a partir do dia da intimação das partes acerca da 

decisão):a.EXPEDIR a Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, 

conforme for, ao Tribunal Regional da 1ª Região/TJMT (conforme for), 

atentando-se ao valor indicado NOS CÁLCULOS DA EXEQUENTE. 

3.Havendo requerimento, conclusos;4.Não havendo requerimento (ou 

havendo concordância com os cálculos), após Expedir RPV/Precatório, 

aguardar notícia de depósito e Expedir Alvará para liberação dos valores, 

arquivando com as baixas e anotações de estilo. Publicar. Intimar. 

Cumprir.Cotriguaçu/MT, 03 de outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31129 Nr: 557-23.2008.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERREIRA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição..

Não obstante o momento processual indicar a prolação de sentença, 

verifica-se que o documento juntado (fl. 138) indica DIB em 07/03/2006, o 

que poderia significar que o INSS entendeu devido o benefício desde essa 

data, inclusive havendo pagamento deste período (a DIP ser de 19/04/2010 

não altera isso, sendo possível o pagamento de retroativos).

Por isso:

1.INTIMAR o INSS, especificamente para informar o quanto ou qual o 

período já foi pago ou será pago à parte-autora, tendo em vista o 

documento de fl. 138;

2.Após resposta, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34128 Nr: 548-90.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA GOMES DA SILVA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Inicial.Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO, com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC. IV DISPOSIÇÕES FINAISEm atenção ao art. 85, 

§3º, I e §4º, III, do CPC, FIXAM-SE os honorários em 10% sobre o valor da 

causa.CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das custas e despesas 

(art. 84 do CPC) e aos honorários advocatícios. Não obstante, concedida a 

“gratuidade da justiça”, as obrigações decorrentes da sucumbência 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, 

do CPC. Quanto à REMESSA NECESSÁRIA, considerando não ter havido 

sucumbência da Fazenda Pública (“sentença contra”, cf. art. 496, I, do 

CPC), não é o caso de ser remetido o processo ao TRF da 1ª 

Região.Publicar. Intimar.Transitada em julgado, após certificado, arquivar 

com as baixas e anotações de estilo. Cumprir. Tópico síntese do julgado à 

não havendo condenação da Fazenda,  deixa-se de 

elaborá-lo.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27429 Nr: 317-05.2006.811.0099

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5.416/MT

 Vistos...[...]Por isso, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito 

feito em sede de Impugnação. Havendo necessidade de questionar, são 

devidos honorários advocatícios ao impugnante. CONDENA-SE a 

impugnada ao pagamento dos honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 

5% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC). 

Condena-se ao pagamento de custas e despesas, mas há justiça gratuita 

deferida, motivo pelo qual fica suspensa a exigibilidade (inclusive não 

fazendo sentido desconto ou depósito a título de caução). No mais, à 

SECRETARIA:1.VIRTUALIZAR estes autos;2.REMETER à Contadoria, isso 

para realização dos cálculos de acordo com os parâmetros 

indicados;3.Após, INTIMAR as partes;4.Transitada em julgado (a ser 

contado a partir do dia da intimação das partes acerca dos 

cálculos):a.EXPEDIR a Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou 

Precatório, conforme for, ao Tribunal Regional da 1ª Região/TJMT 

(conforme for), atentando-se ao valor indicado NOS CÁLCULOS DA 

CONTADORIA. 5.Havendo requerimento, conclusos;6.Não havendo 

requerimento (ou havendo concordância com os cálculos), após Expedir 

RPV/Precatório, aguardar notícia de depósito e Expedir Alvará para 

liberação dos valores, arquivando com as baixas e anotações de estilo. 

Publicar. Intimar. Cumprir.Cotriguaçu/MT, 24 de setembro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29517 Nr: 522-97.2007.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA LIMA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI - PROC. FEDERAL - OAB:5.319 OAB/MT

 Vistos... [...] Por isso, JULGA-SE PROCEDENTE o pleito feito em sede de 

Impugnação. Havendo necessidade de questionar, são devidos honorários 

advocatícios ao impugnante. CONDENA-SE a impugnada ao pagamento 

dos honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do 

excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC). Em relação à compensação 

dos honorários, porém, discorda-se do raciocínio da embargante. Não se 

desconhece posicionamento diverso, o qual até tinha força em tempos 

passados, mas que seria “contra legem” em tempos atuais. Diz-se isso por 

força do art. 85, §14º, do CPC, o qual prevê o seguinte:Art. 85. A 

sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor.[...]§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm 

natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da 

legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de 

sucumbência parcial.Portanto, descabe falar em compensação dos 

valores devidos a título de honorários sucumbenciais. Condena-se ao 

pagamento de custas e despesas, mas há justiça gratuita deferida, motivo 

pelo qual  f ica suspensa a exigib i l idade.No mais,  à 

SECRETARIA:1.VIRTUALIZAR estes autos;2.REMETER à Contadoria, isso 

para realização dos cálculos de acordo com os parâmetros indicados 

(APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS);3.Após, INTIMAR as 
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partes;4.Transitada em julgado (a ser contado a partir do dia da intimação 

das partes acerca dos cálculos):a.EXPEDIR a Requisição de Pequeno 

Valor (RPV) e/ou Precatório, conforme for, ao Tribunal Regional da 1ª 

Região/TJMT (conforme for), atentando-se ao valor indicado NOS 

CÁLCULOS DA CONTADORIA (quanto aos honorários) e NOS CÁLCULOS 

DA IMPUGNANTE (quanto ao principal). 5.Havendo requerimento, 

conclusos;6.Não havendo requerimento (ou havendo concordância com 

os cálculos), após Expedir RPV/Precatório, aguardar notícia de depósito e 

Expedir Alvará para liberação dos valores, arquivando com as baixas e 

anotações de estilo,Publicar. Intimar. Cumprir.Cotriguaçu/MT, 03 de outubro 

de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28094 Nr: 71-77.2004.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI LOPES ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DA SILVA CASTANHO 

MAX - PROC. FEDERAL - OAB:3.779/MT, AUGUSTO CEZAR MORENO 

PESSOA - OAB:3.920/MT

 Vistos...[...] Por isso, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pleito feito em sede de 

Impugnação. No mais, à SECRETARIA:1.VIRTUALIZAR o presente 

processo (com as baixas e anotações necessárias), considerando a 

celeridade obtida com isso (intimações), devendo as partes se manifestar 

sobre o interesse nos documentos juntados;2.REMETER à Contadoria, isso 

para realização dos cálculos de acordo com os parâmetros 

indicados;3.Após, INTIMAR as partes;4.Transitada em julgado (a ser 

contado a partir do dia da intimação das partes acerca dos 

cálculos):a.EXPEDIR a Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou 

Precatório, conforme for, ao Tribunal Regional da 1ª Região/TJMT 

(conforme for), atentando-se ao valor indicado NOS CÁLCULOS DA 

CONTADORIA. 5.Havendo requerimento, conclusos;6.Não havendo 

requerimento (ou havendo concordância com os cálculos), após Expedir 

RPV/Precatório, aguardar notícia de depósito e Expedir Alvará para 

liberação dos valores, arquivando com as baixas e anotações de estilo. 

Publicar. Intimar. Cumprir.Cotriguaçu/MT, 03 de outubro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33312 Nr: 1464-61.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA COSTA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Trata-se de Impugnação interposta pelo INSS em relação ao início do 

cumprimento de sentença, apontado excesso de execução.

 Intimada para se manifestar, a exequente se manteve inerte.

 Assim, deve-se decidir a questão.

Do quanto argumentado, verifica-se que há IMPROCEDÊNCIA no alegado 

pela executada.

 A improcedência se dá porque a indicação feita pelo INSS é de número de 

benefício diverso do objeto deste processo, como pontuou a parte-autora 

(cf. fls. 70/71).

Por isso, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pleito feito em sede de Impugnação.

 Sucumbindo a impugnante, são devidos honorários advocatícios ao 

impugnado.

 CONDENA-SE a impugnante ao pagamento dos honorários advocatícios, 

FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, 

do CPC).

 Isento o INSS quanto a custas e despesas.

 No mais, à SECRETARIA:

1. VIRTUALIZAR o presente processo (com as baixas e anotações 

necessárias), considerando a celeridade obtida com isso (intimações), 

devendo as partes se manifestar sobre o interesse nos documentos 

juntados;

2. INTIMAR as partes;

3. Transitada em julgado (a ser contado a partir do dia da intimação das 

partes acerca da decisão):

a. EXPEDIR a Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, 

conforme for, ao Tribunal Regional da 1ª Região/TJMT (conforme for), 

atentando-se ao valor indicado NOS CÁLCULOS DA EXEQUENTE.

 4. Havendo requerimento, conclusos;

5. Não havendo requerimento (ou havendo concordância com os 

cálculos), após Expedir RPV/Precatório, aguardar notícia de depósito e 

Expedir Alvará para liberação dos valores, arquivando com as baixas e 

anotações de estilo.

 Publicar. Intimar. Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 03 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60611 Nr: 348-15.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SB, RB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDACS-V"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Vistos em correição.

O feito encontra-se formalmente em ordem.

Aguarde-se a juntada da carta precatória retro expedida e, expirado o 

prazo de 60 (sessenta) dias do ato designado ou de seu envio, solicite-se, 

a Secretaria, informações acerca do cumprimento da missiva ao Juízo 

deprecado.

Após, tome a Gestora Judiciária as medidas necessárias para o 

prosseguimento do feito e/ou, sendo o caso, venham-me os autos 

conclusos para decisão.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31691 Nr: 1234-53.2008.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO MORELATTO, CAROLINE MORELATO, DIOGO 

MORELATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINÉIA GINSKI KURPEL, SILVANA 

LAZERIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMERE DUARTE - 

OAB:9100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681/MT

 Impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte autora para 

que se manifeste sobre a não localização dos executadaso, conforme 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 72, no prazo legal.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51241 Nr: 2763-93.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Elton de Oliveira Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

autora para que no prazo legal se manifestem acerca da certidão negativa 

do Oficial de Justiça de ref.20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56854 Nr: 1846-40.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A por sua Agência de 

Rondonópolis-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eledir Miranda de Amorim, Cerjo Masiero, JOSÉ 

REZENDE DA SILVA, NILVA AUXILIADORA REZENDE DA SILVA, Marlene 

Balbinotti Masiero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB: 8.123 /PR, Paula Rodrigues da Silva - OAB:13605-A, THAIS 

DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21589/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, que as guias de diligências para os oficiais de justiça 

poderão ser retiradas e pagas pelo seguinte endereço: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 57184 Nr: 1980-67.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Senepol Beef Pecuária Comércio Exportação e 

Importação S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Malzone

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Maurílio Lopes - 

OAB:145802/SP

 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, que as guias de diligências para os oficiais de justiça 

poderão ser retiradas e pagas pelo seguinte endereço: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 56525 Nr: 1727-79.2018.811.0034

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Júnior Alves de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMÁ FERRAZ PEREIRA - 

OAB:18621

 Execução Criminal nº 1727-79.2018.811.0034

Código 56525

Vistos.

Diante da concordância do Ministério Público e da Defesa (refs. 10 e 17), 

HOMOLOGO o cálculo de pena de ref. 06, atentando-se ao cumprimento 

do disposto no artigo 5º, § 2º, Resolução 113 da CNJ, verbis:

Art. 5º Autuada a guia de recolhimento no juízo de execução, 

imediatamente deverá ser providenciado o cálculo de liquidação de pena 

com informações quanto ao término e provável data de benefício, tais 

como progressão de regime e livramento condicional.

(...)

§ 2º Homologado o cálculo de liquidação, a secretaria deverá providenciar 

o agendamento da data do término do cumprimento da pena e das datas 

de implementação dos lapsos temporais para postulação dos benefícios 

previstos em lei, bem como o encaminhamento de duas cópias do cálculo 

ou seu extrato ao diretor do estabelecimento prisional, a primeira para ser 

entregue ao executado, servindo como atestado de pena a cumprir e a 

segunda para ser arquivada no prontuário do executado.

OFICIE-SE à Cadeia Pública local para que encaminhe, caso exista, 

atestado de estudo/trabalho para fins de remição de pena, nos termos do 

artigo 126 da Lei de Execuções Penais.

Aguarde-se o cumprimento de pena e/ou decurso do prazo para 

concessão de benefícios (31/08/2018). Após, vistas as partes.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Dom Aquino-MT, 02 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 55768 Nr: 18536-57.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonatas Medeiros de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jhonny Almeida Passarelli - 

OAB:22622

 Código: 55768

Vistos etc.

1. Considerando que este magistrado estará ausente desta comarca no 

dia 04/10/2018 uma vez que foi convocado para atuar como juiz eleitoral 

na comarca de Santa Cruz do Xingu/MT, REDESIGNO a audiência outrora 

aprazada para o dia 08 de novembro de 2018 às 13h15 (MT).

 2. Intime-se o recuperando para comparecer à audiência.

3. Ciência ao Ministério Público.

4. Intime-se o(a) Advogado(a) de Defesa.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Dom Aquino/MT, 02 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 57081 Nr: 1929-56.2018.811.0034

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONEY MARQUES CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR 13ª CIRETRAN DE DOM AQUINO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DICLEIA FERREIRA ROCHA DE 

SOUZA - OAB:21728/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, acerca da decisão de ref.4:"Autos nº 

1929-56.2018.811.034Código 57081VISTO ETC.Analisando o presente 

Mandado de Segurança observo que se trata de repropositura do 

Mandado de Segurança de Código 56339, Autos nº 

1642-93.2018.811.0034, o qual tramitou perante esta Comarca e teve 

proferida sentença sem resolução de mérito pela Excelentíssima Doutora 

Juíza de Direito Laura Dorilêo Cândido, oportunidade em que indeferida a 

inicial.(...), neste caso a competência para processar e julgar o presente 

Mandado de Segurança é da Magistrada que proferiu a sentença 

terminitava, sobretudo em razão do princípio do juiz natural.Neste sentido, 

leciona Daniel Amorim Assumpção Neves que a regra de distribuição 

prevista no artigo 286, inciso II, do CPC “(...) tem como objetivo a 

preservação do princípio do juiz natural” obstando que “(....) o autor 

abandone ou desista do processo apenas porque não gosta do juiz da 

demanda, já pensando numa repropositura da ação após a extinção 

terminativa do processo” (Novo Código de Processo Civil Comentado. Pg. 

448. Salvador: JusPodivm, 2016).A regra exposta também pode ser 

observada em julgados do nosso egrégio Tribunal Estadual, como o abaixo 

transcrito(...)Portanto, norteado nestas razões, DECLINO da competência 

para julgar e processar o presente Mandado de Segurança à 

Excelentíssima Doutora Juíza de Direito Laura Dorilêo Cândido, visto que 

Juíza preventa que proferiu a sentença terminativa da demanda ora 

reproposta (Autos nº 1642-93.2018.811.0034).Intime-se.Cumpra-se...."
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Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84233 Nr: 1277-56.2018.811.0093

 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: JCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Processe-se em segredo de Justiça, nos termos do art. 189, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil.

Em atendimento ao Principio Cooperativo que rege o novo Regramento 

Processual Pátrio, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 11 de 

Fevereiro de 2019 às 15h00min.

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência, acompanhadas 

de seus advogados.

Intimem-se, atentando-se quanto à eventual expedição de cartas 

precatórias.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70108 Nr: 337-04.2012.811.0093

 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: JORGE DOS SANTOS CAVALLARO, ROSEMARY 

STABILLE CAVALLARO, NEIFE DOS REIS CAVALLARO, JULIANA 

STEFFEN CAVALLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIO AMATO, ESPOLIO DE 

EMIDIO DIAS CARVALHO, COLONIZADORA PENAPOLENSE DE 

TERRAS-LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ayslan C. Moraes - 

OAB:MT/8377, Fernando Henrique Cesar Leitão - OAB:MT 13.592, 

JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/MT, Reinaldo Josetti de 

Oliveira - OAB:11145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Krikor Kaysserlian - 

OAB:26.797 OAB/SP, Marcos de Moura Horta - OAB:OAB/MT 9.811-B

 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 15h00min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Intimem-se às partes.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 85057 Nr: 1822-29.2018.811.0093

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKSON JONAS JARDIM DA CRUZ, EDIR 

ELSON ALVES DA SILVA, CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA, 

MAYCON LUIZ PEREIRA WEISS, STANIEL CUNHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534/O, ISMAEL DOS SANTOS - OAB:21747/O

 Impulosiono os autos para intimar as partes acerca da Decisão de fls 

151/152v..."

Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado por 

Staniel Cunha dos Santos (fls. 97/134) e Edir Elson Alves da Silva (fls. 

135/148), os quais foram presos, em 09/09/2018, pela prática, em tese, 

dos crimes previstos nos artigos. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

 [...]

Posto isso, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

formulada em favor dos acusados Staniel Cunha dos Santos e Edir Elson 

Alves da Silva e, por consequência, MANTENHO a prisão preventiva, nos 

termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Intime-se.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO, CARTA 

PRECATÓRIA E OFÍCIO no que couber.

De Vera/MT para Feliz Natal/MT, 01 de Outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito em Substituição"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 85075 Nr: 1831-88.2018.811.0093

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Pavei

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA, CLEVERSON 

LUIZ ANACLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO FANHANI ALVES - 

OAB:17046/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 7º, III, da Lei n. 12.016/2009, 

DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos do Decreto Legislativo 

006/2018 (cópia à fl. 390), determinando a imediata recondução do 

impetrante ao cargo de Prefeito do município de Feliz Natal/MT, até o 

julgamento final deste mandado de segurança.DÊ-SE ciência do feito ao 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, 

II, Lei 12.016/09). Após, DÊ-SE vista ao Ministério Público (art. 12, caput, 

Lei n. 12.016/2009).Por fim, RETORNEM conclusos.INTIMEM-SE para 

imediato cumprimento.De Vera/MT para Feliz Natal/MT, 02 de outubro de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 83747 Nr: 968-35.2018.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI DIAS AGUIAR, DEJALMIR SILVA COSTA, 

ALEX SANDRO FARIAS ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Philippe Zandarin Villela 

Magalhães - OAB:16.244

 Vistos, etc.

A denúncia foi devidamente recebida em decisão de fls. 44.

Os acusados devidamente citados ofereceram resposta escrita (fls. 69/70 

– 71/72) por intermédio do advogado nomeado, apenas impugnando, em 

defesa meritória, os fatos narrados na denúncia ofertada pelo Ministério 

Público.

Não estando presente nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de 

Processo Penal, dou prosseguimento ao feito.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 27/11/2018, às 

11h00min.

Diante da dificuldade do Sistema Penitenciário em transportar os presos 

para outras Comarcas, e, considerando ainda, que a defesa técnica se 

fará presente na solenidade, não havendo prejuízo aos acusados 

DETERMINO a realização da audiência sem a presença dos réus que se 

encontram presos, nesta Comarca, bem como determino que seja 

expedida Carta Precatória à Comarca onde os réus se encontram 

recolhidos, para que a mesma designe audiência para interrogatório 

destes.

Ressalta-se na Carta Precatória que se trata de Réus Presos e que os 

mesmos são defendidos por Advogado Nomeado.

 Intimem-se os réus, seu advogado, o Ministério Público e as testemunhas 
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indicadas pelas partes, atentando-se quanto à eventual expedição de 

Cartas Precatórias, caso alguma delas resida fora desta Comarca, 

cientificando às partes desta expedição.

Ressalto que em caso de não serem encontradas as testemunhas, 

determino que seja dado vistas as partes para apresentação de novo 

endereço, sendo que deixo desde já Determinado a Expedição de Carta 

Precatória/Mandado para intimação e oitiva na Comarca Deprecada.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 83144 Nr: 579-50.2018.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonathan Mulinari, Hiago Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 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 12 de Fevereiro de 2019 às 16h30min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Intimem-se às partes.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84289 Nr: 1308-76.2018.811.0093

 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: ERICA BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de uma Ação de Regularização de Guarda c/c Alimentos 

proposta pelo Ministério Público, em substituição processual dos menores 

Eduarda Yasmin Barbosa e Henrique Barbosa Pereira, esta representada 

pela mãe Erica Barbosa da Silva.

RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais, 

conforme disposto no artigo 319 e 320 do Código de Processo Civil.

Processe-se em segredo de Justiça, nos termos do art. 189, inciso II, 

Código de Processo Civil.

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita.

Quanto ao pedido de tutela antecipada para guarda unilateral, postergo 

sua analise após a audiência de conciliação.

Em razão da inexistência de prova acerca dos reais ganhos do requerido 

e em consonância com o Parecer ministerial, ARBITRO os alimentos 

provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, 

atualmente correspondente a R$ 477,00, que serão devidos a partir da 

citação e prosseguir até decisão final da causa, todo mês, sob as penas 

da lei.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 11 de Fevereiro de 2019 às 

15h30min.

Cite-se o requerido e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência.

Na audiência, se não houver acordo, poderá a parte requerida contestar, 

desde que o faça por intermédio de advogado (a), passando-se em 

seguida, à instrução processual.

Ciência o Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84891 Nr: 1741-80.2018.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 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 14h30min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Intimem-se às partes.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 43206 Nr: 18-80.2005.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRARIA PASSADOR LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SODRÉ DANTAS - 

OAB:7132/MT, ELIANE MORENO HEIDGGER DA SILVA - OAB:MT-2287 

B, OSVALDO ANTONIO DE LIMA - OAB:3212/MT, SANDRO MONTEIRO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 Vistos, etc

Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ofertada pela Serraria 

Passador Ltda – CNPJ Nº 00.304.634/0001-38, representada por Geraldo 

Passador, em face da Fazenda Nacional, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

A Exceção (fls. 245/254) veio instruída dos documentos de fls. 255/282.

Parte exequente pugnou pelo arquivamento do feito, tendo em vista o valor 

em execução não superar o montante vinte mil reais (fls. 302).

Petição da parte executada pugnando pela análise da exceção de 

pré-executividade proposta (fls. 319/320).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, a presente ação trata-se de Execução Fiscal proposta pela 

FAZENDA NACIONAL, contra a empresa SERRARIA PASSADOR LTDA, 

em razão da CDA de nº 12 2 95 001321-58.

DO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE

A exceção de pré-executividade tem sido admitida, excepcionalmente, 

pela doutrina e jurisprudência, em casos de vícios do título cuja evidência 

observa-se de plano e sem exigir-se dilação probatória ou maiores 

reflexões sobre o questionamento jurídico da matéria.

 Trata-se de iniciativa que visa a proteger o executado de situação à qual 

não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que 

está assente na doutrina e jurisprudência atuais a possibilidade de o 

devedor usar da exceção de pré-executividade, independentemente de 

penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de 

embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e 

ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais 

(STF, RE 100.397.9/SP 1ª T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; 

STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 

40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3ª T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, 

in RT 671/187).

 Passo ao mérito da exceção.

ILEGITIMIDADE PASSIVA

Os argumentos da parte excipiente não merecem prosperar. Explico:

 In casu, verifica-se aos autos que, embora tenham nome empresarial igual 

(Serraria Passador), a executada e a empresa citada são pessoas 

jurídicas distintas, cujo nome fantasia da primeira é MADRIFER, e a 

segunda INCOMAP, sobretudo pelos números de Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas (CNPJ) diferentes.

Desta forma, houve a efetivação da intimação na pessoa do representante 

legal da Excipiente, sendo que esta, mesmo tratando-se de outra empresa, 

recebeu a referida intimação, bem como realizou o presente ato 

processual como se fosse parte legítima na demanda.

 Assim, entendo que não há que se falar de ilegitimidade de parte da 

Excipiente, pois esta não foi constituída no pólo passivo na presente 

execução, e sim quem configura no pólo passivo da demanda é a empresa 

cujo nome empresarial também se intitula Serraria Passador, porém, sob o 
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CNPJ número 01393594/0001-00, e sócios Luiz Passador e Adão 

Passador, pessoa jurídica diversa, conforme alegado pela própria 

Excipiente.

Com efeito, não há que se falar de ilegitimidade de parte de quem não é 

parte na demanda, isto é, não há que desconstituir do pólo passivo quem 

não figura neste.

 Desta feita, considerando que a presente execução não tem como sujeito 

passivo a Excipiente, inexiste legitimidade desta para a realização de ato 

processual no feito, mormente a inexistência de interesse jurídico, pelo 

que rejeito a presente exceção.

DISPOSITIVO

Por todas estas razões, CONHEÇO da objeção de pré-executividade 

manejada, e no mérito REJEITO-A.

 PROCEDA-SE o desbloqueio/desconstituição/baixa na matrícula de 

eventuais penhoras realizadas no presente feito, em nome da empresa 

SERRARIA PASSADOR LTDA, cujo CNPJ é de nº 00.304.634/0001-38, bem 

como em nome dos Srs. GERALDO PASSADOR, ODEMIR PASSADOR e 

NATALIN PASSADOR, por ser medida de direito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Por fim, ante o teor da presente decisão, bem como considerando que o 

valor em execução não supera o montante de 15 UPFs- MT, que é o custo 

mínimo para a abertura e manutenção de uma ação de execução fiscal 

dentro do Poder Judiciário, DETERMINO o arquivamento provisório da ação 

de execução fiscal em foco, conforme o PROVIMENTO N. 13/2013 – CGJ.

 Vale registrar que, de acordo com o Provimento em questão, “§ 1º. O 

arquivamento a que se refere o “caput” deste artigo não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado. § 2º O desarquivamento dos 

Autos, dependerá da supressão da falta atribuída ao exequente, ou da 

iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução”.

Desse modo, REMETAM-SE os autos AO ARQUIVO PROVISÓRIO, sendo 

eventual desarquivamento isento de custas, nos termos do art. 2º do 

mencionado diploma normativo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84566 Nr: 1509-68.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURBO AUTO ELÉTRICA - LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIZ SANT ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA B. NEGRÃO 

- OAB:7330-MT, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013

 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 11 de Março de 2019 às 15h30min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Intimem-se às partes.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84545 Nr: 1491-47.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON FELIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE IARA SNIDARSIS - 

OAB:

 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 11 de Março de 2019 às 16h15min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Intimem-se às partes.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 81617 Nr: 2157-82.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davi Silva Santos, Cristina Indira Nunes de 

Souza, Lucas Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CALVO 

CAVALCANTE - OAB:24.542/A

 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 12 de Fevereiro de 2019 às 17h30min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Intimem-se às partes.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 80400 Nr: 1433-78.2017.811.0093

 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: YANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL, 

DOUGLAS CARNIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORACI JOÃO BIANCHINI MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA ALVES IZÁC - 

OAB:13.759, REGISSON JOSÉ DE CASTRO - OAB:6214-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/14.125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 

OAB:6280-B/MT

 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 13h00min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Intimem-se às partes.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 72235 Nr: 390-14.2014.811.0093

 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: COLONIZADORA DEBASTIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 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 17h00min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Intimem-se às partes.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 74991 Nr: 948-49.2015.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO CLAUDOMIRO BILLIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11973, Rafael Esteves Stellato - OAB:10825

 Vistos, etc.

 Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências por estar 
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o Magistrado de atestado Médico, Redesigno à solenidade aprazada na 

vertente demanda para o dia 26 de Fevereiro de 2019 às 15h00min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Intimem-se às partes.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 72549 Nr: 637-92.2014.811.0093

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOYCE CARLA MARZOLA DE 

ANDRADE HEEMANN - OAB:MT/8.723

 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 26 de Fevereiro de 2019 às 15h30min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Intimem-se às partes.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

Comarca de Guarantâ do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 35/2018-DF

 O Doutor Diego Hartmann, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca 

Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, no 

uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a Portaria n. 004/2018-NUPEMEC-PRES que instalou o 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC na 

Comarca de Guarantã do Norte.

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Patrícia Elaine dos Santos Martins, matrícula n. 

11095, portadora do RG n. 28.058.487-8 e CPF n. 262.111.138-62, ao 

cargo de Gestor Judiciário do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania- CEJUSC da Comarca de Guarantã do Norte, a partir d a 

publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Guarantã do Norte, 26 de setembro de 2018.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Edital

Edital

EDITAL Nº 16/2018/DF - TORNAR PÚBLICA a todos os candidatos inscritos 

e deferidos no Processo Seletivo para o recrutamento de estagiários da 

Comarca de Guarantã do Norte/MT, mediante as condições estabelecidas 

no Edital n° 10/2018/DF, o gabarito da prova objetiva aplicada em 

30/09/2018:

* O Edital n° 16/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

EDITAL Nº 17/2018/DF

Excelentíssimo Senhor Diego Hartmann, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Guarantã do Norte, no uso de suas atribuições, na forma da 

Lei, etc.

RESOLVE:

TORNAR PÚBLICA o resultado e classificação dos aprovados as vagas de 

cadastro de reserva para estagiários para a Comarca de Guarantã do 

Norte/MT, conforme o Edital nº10/2018-DF:

DIREITO

1- MILENA R. R. DE MELLO, 18.

ADMINISTRAÇÃO

2- MARIANA RAMOS DE CAMARGO, 23.

3- MONICA MALVEIRO, 21.

4- LARISSA SELESTINO DA COSTA, 19.

CONTABILIDADE

5- JOILSO MEIRA NOVAIS, 18.

6- ANDREZA DALMORA DE OLIVEIRA, 17.

E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente 

edital, que será publicado na forma da Lei, correndo os prazos para os 

respectivos recursos.

Guarantã do Norte/MT, 03 de outubro de 2018.

DIEGO HARTMANN. Juiz de Direito e Diretor do Foro

EDITAL Nº. 15/2018/DF

 O EXMO. DOUTOR DIEGO HARTMANN, MM. Juiz de Direito da Vara Única 

e Diretor do Foro da Comarca de Guarantã do Norte, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, e,

Considerando a publicação do Edital n. 10/2018/DF o qual tornou público o 

processo seletivo para recrutamento de estagiários remunerados de nível 

superior;

Considerando que no item 1.5,constou 20 questões de Direito e no item 

1.6, constou 10 questões de raciocínio lógico.

Resolve:

Art. 1º. RETIFICAR o item 1.5 para constar apenas 10 questões de Direito 

e retirar do item 1.6 as 10 questões de raciocínio lógico.

E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente 

edital, que será publicado na forma da Lei.

Guarantã do Norte, 25 de setembro de 2018.

 DIEGO HARTMANN.Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112032 Nr: 4048-59.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair de Oliveira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO RIBEIRO, Marciana Maria 

Moresco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT, 

Raniele Ferreira Santos Barbosa - OAB:18.934 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com o deferimento do efeito suspensivo, aguarde-se o julgamento dos 

embargos à execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95722 Nr: 2719-80.2015.811.0087

 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: LTB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ribeiro Junior - 

OAB:9410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Havendo pretensão de habilitação de créditos correndo em apenso, e 

sendo os bens do espólio garantia de tais dívidas, INDEFIRO a venda dos 

bens.

Comprove a inventariante, no prazo de 30 (trinta) dias, o adimplemento da 

dívida relativa ao débito oriundo do Contrato 11/2011/SICME-FUNDEIC. 

Após, vistas à PGE para manifestação e voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87519 Nr: 808-67.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdGdN-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio da Silva - OAB:3.685-A 

OAB/MT

 Intimação do (a) advogado (a) Dr. (a) Silvio da Silva, para que no prazo de 
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3 (três) dias, proceda com a devolução dos autos supra mencionado, sob 

pena de busca e apreensão e sanções previstas no artigo 234, § 2º, do 

NCPC, tendo em vista que encontra-se com carga desde a data de 

24/08/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113365 Nr: 803-06.2018.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO RIBEIRO, Marciana Maria Moresco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair de Oliveira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayara Moraes de Lima - 

OAB:MT/5.943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com efeito, havendo verossimilhança das alegações, estando garantida a 

dívida e havendo risco de novos danos com o prosseguimento da 

execução, DEFIRO o efeito suspensivo aos presentes 

embargos.Tratando-se de execuções conexas, DEFIRO o apensamento do 

feito às ações de código 101639 e 104370.RETIFIQUE-SE a autuação da 

ação executiva de código 102032 para fazer constar como exequente 

MARCIANA MARIA MORESCO e não MARCIA MARIA MORESCO.Cite-se o 

embargado para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.Com a 

manifestação, voltem-me conclusos.

 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:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

Alessandra de Castro Perez, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 93084 Nr: 1254-36.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Denide Porte Karling

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RELATÓRIO

Trata-se de demanda objetivando o reconhecimento do direito à 

Aposentadoria por Idade para segurado especial RURAL.

 Narra a parte autora que sempre laborou no campo, em regime de 

economia familiar e, uma vez atingida a idade mínima, procurou a agência 

do INSS, que lhe negou o benefício.

FUNDAMENTAÇÃO

Observo, desde já, que se encontram prescritas as parcelas devidas 

anteriores a cinco anos contados do ajuizamento da ação, pois, 

tratando-se de relação jurídica de caráter continuado, não há falar em 

prescrição do fundo de direito, devendo-se aplicar a Súmula 85 do STJ, 

segundo a qual a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao 

quinquênio que antecede o pedido.

Trata-se de demanda objetivando a concessão de aposentadoria rural por 

idade.

Inicialmente, importa reconhecer que a possibilidade de contagem de 

períodos de atividade rural anteriores à edição da Lei n.º 8.213/91, para os 

fins almejados na demanda, independentemente de recolhimento das 

contribuições a eles correspondentes, encontra expressa previsão no art. 

143, do citado diploma legal. Nestes termos é a remansosa jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AR 3621/SC, Terceira Seção, Rel. 

Min. Paulo Gallotti, DJ 16.06.2008, p. 1).

No que concerne à comprovação do tempo de serviço rural, assim dispõe 

o art. 55, § 3º, da LBPS:

Art. 55.[...]

§ 3º A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, 

inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o 

disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de 

prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no Regulamento.

Não é possível, destarte, o reconhecimento do tempo de serviço baseado 

unicamente em prova testemunhal, nos termos da Súmula nº 149 do STJ:

Súmula 149 - STJ

A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de beneficio previdenciário.

Todavia, o que não se admite é o reconhecimento de tempo de serviço 

rural sem início de prova material durante todo o período. Diferentemente é 

a situação em que o segurado apresenta início de prova material, 

consubstanciado em documentos que remontam, apenas, a alguns anos 

do período a ser reconhecido. Nesse caso as lacunas de tempo podem 

ser supridas por meio de prova testemunhal.

Saliente-se que a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 

Especiais Federais já sedimentou o entendimento de que para fins de 

comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser 

contemporâneo à época dos fatos a provar (Súmula 34 - TNU), não 

exigindo, assim, que abranja todo o período. Mesma orientação restou 

acolhida ao tratar a TNU da prova material para fins de comprovação do 

tempo de serviço rural em aposentadoria rural por idade:

Súmula 14 - TNU

Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o 

início de prova material corresponda a todo o período equivalente à 

carência do benefício.

Não está o juiz, ademais, adstrito à enumeração legal dos meios de 

comprovação do tempo de serviço rural, como estabelecido no art. 106 da 

LBPS, com a redação que lhe deu a Lei n.º 11.718/08. Tem-se, portanto, 

que a lista de documentos elaborada pelo legislador - como também o era 

o elenco do parágrafo único do art. 106, em sua redação original - é 

meramente exemplificativa. Neste sentido: STJ, AR 3821/MS, Terceira 

Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 05.05.2008, p. 1; STJ, 

AgRg no REsp 995.742/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 

24.03.2008, p. 1;

Mesma orientação emana da Súmula 6 da Turma Nacional de 

Uniformização:

Súmula 6 - TNU

A certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a 

condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova 

material da atividade rurícola.

Por outro lado, como a Lei considera segurado especial o cônjuge ou 

companheiro, filhos e demais familiares que trabalhem conjuntamente com 

os segurados especiais (produtores, meeiros, arrendatários, pescadores 

artesanais etc.), nada mais lógico possam os documentos estar em nome 

destes últimos, porque, do contrário, estar-se-ia negando a condição de 

segurado especial àqueles que a Lei conferiu este apanágio, haja vista a 

hipossuficiência, informalidade e simplicidade de que se revestem as 

atividades desempenhadas.

Veja-se, a propósito, a orientação jurisprudencial já sumulada:

Súmula Nº 09 - TRU4

Admitem-se como início de prova material, documentos em nome de 

integrantes do grupo envolvido no regime de economia familiar rural.

A questão atinente à possibilidade de reconhecimento de labor rural ao 

segurado especial a partir dos 12 anos de idade também resta pacificada 

no âmbito dos Juizados Especiais Federais:

Súmula 5 - TNU

A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da 

Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser 

reconhecida para fins previdenciários.

Ressalte-se, ainda, que, com as recentes alterações promovidas na Lei 

n.º 8.213/91 pela Lei n.º 11.718/08, considera-se segurado especial no 

âmbito do RGPS:
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Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 

pessoas físicas: [...]

VII - 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, 

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;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 

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.

§ 1º Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.

[...]

§ 6º Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou 

companheiro e os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes 

equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo 

familiar.

§ 7º O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por 

prazo determinado ou de trabalhador de que trata a alínea g do inciso V do 

caput deste artigo, em épocas de safra, à razão de, no máximo, 120 

(cento e vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos corridos ou 

intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho.

§ 8º Não descaracteriza a condição de segurado especial:

I - a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou 

comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural cuja área total 

não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e 

outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou 

em regime de economia familiar;

II - a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com 

hospedagem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano;

III - a participação em plano de previdência complementar instituído por 

entidade classista a que seja associado em razão da condição de 

trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar; e

IV - ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum 

componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de 

governo;

V - a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de 

processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do § 

11 do art. 25 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991; e

VI - a associação em cooperativa agropecuária.

§ 9º Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir 

outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de:

I - benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo 

valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da 

Previdência Social;

II - benefício previdenciário pela participação em plano de previdência 

complementar instituído nos termos do inciso IV do § 8º deste artigo;

III - exercício de atividade remunerada em período de entressafra ou do 

defeso, não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, 

no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei n.º 8.212, de 

24 julho de 1991;

IV - exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da 

categoria de trabalhadores rurais;

V - exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a 

atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, 

exclusivamente, por segurados especiais, observado o disposto no § 13 

do art. 12 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991;

VI - parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no 

inciso I do § 8º deste artigo;

VII - atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo 

respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra 

origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao 

menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; e

VIII - atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor 

benefício de prestação continuada da Previdência Social.

§ 10. O segurado especial fica excluído dessa categoria:

I - a contar do primeiro dia do mês em que:

a) deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso VII do caput 

deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta Lei, ou exceder 

qualquer dos limites estabelecidos no inciso I do § 8º deste artigo;

b) se enquadrar em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do 

Regime Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto nos incisos III, 

V, VII e VIII do § 9º deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta 

Lei; e

c) tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário;

II - a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando 

o grupo familiar a que pertence exceder o limite de:

a) utilização de terceiros na exploração da atividade a que se refere o § 

7º deste artigo;

b) dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso III do § 9º deste 

artigo; e

c) dias de hospedagem a que se refere o inciso II do § 8º deste artigo.

[...]

Em síntese, tem-se, agora, chancela legislativa para o entendimento 

jurisprudencial preponderante no sentido de que o exercício de atividade 

remunerada esporádica, em tempos de entressafra ou do defeso, por um 

dos membros do grupo ou pelo próprio segurado, não elide o conceito de 

regime de economia familiar para fins de caracterização da figura do 

segurado especial. Fixou-se, contudo, o limite de 120 (cento e vinte) dias, 

corridos ou intercalados, no ano civil, para o exercício de tais atividades. 

Acima disto, resta descaracterizado o regime de economia familiar ou a 

condição de segurado especial.

Releva ponderar, ainda, o fato de que para ser considerado segurado 

especial deve o agropecuarista exercer suas atividades, individualmente 

ou em grupo, em imóvel de até quatro módulos fiscais, ou seja, em 

pequena propriedade, consoante disposto no art. 4º, II, alínea 'a', da Lei n.º 

8.629/93. Refira-se, ademais, que o módulo fiscal do imóvel rural, 

consoante o disposto no art. 4º do Decreto n.º 84.685/80, é assim fixado:

Art. 4º - O módulo fiscal de cada Município, expresso em hectares, será 

fixado pelo INCRA, através de Instrução Especial, levando-se em conta os 

seguintes fatores:

a) o tipo de exploração predominante no Município:

I - hortifrutigranjeira;

II - cultura permanente;

III - cultura temporária;

IV - pecuária;

V - florestal;

b) a renda obtida no tipo de exploração predominante;

c) outras explorações existentes no Município que, embora não 

predominantes, sejam expressivas em função da renda ou da área 

utilizada;

d) o conceito de "propriedade familiar" constante do art. 4º, item II, da Lei 

nº 4.504, de 30 de novembro de 1964.

Na região de Guarantã do Norte/MT, de acordo com a Instrução Especial 

INCRA, o módulo fiscal dos Municípios equivale a noventa hectares (90 

ha), daí resultando que pequena propriedade rural, na região, é aquela 

com, no máximo, 360 hectares.

Veja-se, ademais, que a contratação esporádica de prestadores de 

serviço eventuais, sem relação de emprego, consoante entendimento 

jurisprudencial já sufragado, não descaracteriza o regime de economia 

familiar e a condição de segurado especial, desde que à razão de, no 

máximo, 120 (cento e vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos corridos 

ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho. 

Interpreto a regra no sentido de que o máximo de pessoas a serem 

contratadas por ano civil equivale a 120, limite esse que pode se esgotar 

em um único dia (120 pessoas trabalhando em um único dia no decorrer 

do ano), em 120 dias (uma única pessoa trabalhando durante 120 dias no 

decorrer do ano), em sessenta dias (duas pessoas trabalhando durante 

sessenta dias ao ano), e assim sucessivamente. Desde que, repito, não 

haja vínculo empregatício estável, mormente com registro em CTPS.

Existe a possibilidade, ainda, de o segurado - ou o grupo - explorar 

atividade turística na propriedade rural, inclusive com hospedagem, por 
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não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano, sem que isso descaracterize 

o regime de economia familiar ou a condição de segurado especial. 

Veja-se que, aqui, não há qualquer limite de renda legalmente imposto a 

ser auferida com o desempenho de tal atividade, nem a exigência de 

recolham contribuição previdenciária sobre os valores recebidos.

Há permissão, igualmente, para que desenvolvam atividade artesanal com 

matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, como a produção 

de farinha, açúcar, melado etc., podendo ser utilizada matéria-prima de 

outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda 

ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social, e 

desde que não esteja a produção sujeita à incidência do Imposto Sobre 

Produtos Industrializados - IPI. Também, para que desempenhem atividade 

artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de 

prestação continuada da Previdência Social.

Ressalte-se, outrossim, que o benefício assistencial concedido a qualquer 

dos membros do grupo familiar, ou ao próprio segurado, não 

descaracteriza a condição de segurado especial. Tampouco o fato de 

qualquer deles perceber benefício de pensão por morte, auxílio-acidente 

ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de 

prestação continuada da Previdência Social, ou benefício previdenciário 

pela participação em plano de previdência complementar instituído por 

entidade classista a que seja associado em razão da condição de 

trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar (a 

despeito do erro material constante do art. 11, § 9º, inciso II, da Lei n.º 

8.213/91 - inciso IV em vez de inciso III)

Também o fato de outorgar, por meio de contrato escrito de parceria, 

meação ou comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural 

cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que 

outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, 

individualmente ou em regime de economia familiar, não descaracteriza a 

condição de segurado especial do proprietário. Veja-se que a totalidade 

do imóvel é que não poderá ser superior a quatro módulos fiscais, e não a 

parcela outorgada ou remanescente.

Há permissão legal, ainda, para que outras atividades sejam 

desenvolvidas pelo segurado ou outro membro do grupo, sem que isso 

descaracterize a condição de segurado especial ou o regime de economia 

familiar, como o exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de 

organização da categoria de trabalhadores rurais e o exercício de 

mandato de vereador do Município em que desenvolve a atividade rural ou 

de dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por 

segurados especiais. Refira-se, entretanto, que o exercício de tais 

atividades não dispensa o recolhimento da contribuição devida em relação 

a elas.

Ressalta-se, por fim, que a prova testemunhal e o depoimento pessoal são 

por este juízo colhidos e arquivados em meio eletrônico, conforme 

determina a CNGC.

Com efeito, os requisitos legais para a concessão de benefício de 

aposentadoria por idade, na condição de segurado especial rural, são, em 

síntese:

1- Adimplemento do requisito etário: 60 anos para o homem; 55 anos para 

a mulher, na data do requerimento, na forma do art. 48, parágrafo 1º da 

LBPS.

2- Enquadramento na condição de segurado especial rural, na forma do 

art. 11, VII da Lei 8.213/91.

3- Efetivo exercício de atividade rural imediatamente anterior ao 

requerimento administrativo por, no mínimo 180 meses, conforme art. 143, 

da LBPS.

A exigência de exercício de atividade rural até data imediatamente anterior 

ao requerimento administrativo de aposentadoria rural foi reconhecida pelo 

STJ em sede de recurso repetitivo no RESP 1.354.908.

Assim, ainda que o segurado cumpra os demais requisitos, estando ele 

afastado da atividade campesina quando do requerimento administrativo, 

não há que se falar em concessão de aposentadoria por idade rural.

 Caso dos autos:

Na data do requerimento administrativo a parte autora contava com 55 

anos de idade, cumprindo, pois, o requisito etário;

A alegação de exercício de atividade rural, no regime de economia familiar, 

durante o período imediatamente anterior ao requerimento não restou 

evidenciada.

Em seu depoimento pessoal a parte autora afirmou morou na área rural por 

aproximadamente 10 (dez) anos.

Quanto ao esposo, informou que atualmente encontra-se trabalhando 

como borracheiro.

 As testemunhas, aparentemente bem orientadas, informaram que 

conhecem a autora há aproximadamente 16 (dezesseis) anos e que ela 

exercia, junto com seu esposo no sítio e na chácara.

Cotejando as versões da parte autora com os depoimentos testemunhais 

não é possível concluir que a autora tenha laborado em regime de 

economia familiar rural pelo período idêntica à carência exigida para a 

concessão do benefício.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos e extingo o feito com 

resolução de mérito.

Concedo o benefício de gratuidade judiciária.

Custas e honorários pela autora, estes fixados em R$ 200,00 (duzentos 

Reais), suspensos em razão da gratuidade judiciária.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117073 Nr: 3555-48.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da Comarca de Itauba-MT, Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Pedro Marcio Cardoso Leitão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elton Diogo Viecelli - 

OAB:22.370

 Designo a audiência para oferecimento da suspensão condicional do 

acusado MARCIO CARDOSO LEITÃO, para a data de 04 de outubro de 

2018, às 16h10min.

Cientifique-se o Ministério Público.

Oficie-se ao juízo deprecante.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85918 Nr: 1846-51.2013.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa De Credito de Livre Admissão de 

Associados Norte Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Romaike Pereira, Marlene Romaike 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ODAIR ROMAIKE PEREIRA, Cpf: 

05582119175, Filiação: Marlene Romaike e Jair dos Santos, data de 

nascimento: 23/08/1993, brasileiro(a), natural de Foz do Iguaçu-PR, 

solteiro(a), auxiliar de mecanico, Telefone 9642-3187 e atualmente em 

local incerto e não sabido MARLENE ROMAIKE PEREIRA, Cpf: 

45883319149, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

proposta em face dos executados, sendo que, em 30/01/2012, o primeiro 

executado emitiu junto a Exequente uma cédula de crédito bancário nº. 

B21030163-3, nos termos da Lei nº 10.931/2004, contraindo empréstimo 

no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) com pagamento em 

36 (trinta e seis) parcelas, iguais e sucessivas, no valor de R$ 161,57 

(cento e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos) cada uma, 

vencendo a primeira parcela em 25/02/2012 e a ultima em 25/01/2015. A 

segunda executada participou da negociação na qualidade de avalista, 

sendo igualmente responsável pelo adimplemento da cédula em questão. 

As partes ajustaram o vencimento antecipado da cédula com a falta de 

pagamento de qualquer uma das parcelas no prazo fixado, tornando 
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exigível o saldo devedor integral com todos os encargos ajustados. Os 

executados ainda não efetuaram o pagamento integral da cédula em 

questão, totalizando o débito, o valor de R$ 6.610,37 (seis mil e seiscentos 

e dez reais e trinta e sete centavos). Desta forma, diante do 

inadimplimento dos executados, não restou alternativa a exequente senão 

socorrer a justiça para resguardar os seus direitos.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 6.610,37 - Valor 

Atualizado: R$ 6.610,37 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Considerando petitório da parte exequente em fls. 

80/80v, e tendo em vista que o executado não foi encontrado para ser 

citado, cite-se este, por edital, devendo o edital, ser afixado na sede deste 

juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como 

expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias.Ainda, deverá o edital 

conter apenas, a indicação da exequente, o nome dos devedores, o valor 

atualizado da dívida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição 

no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do juízo, 

conforme determina o artigo 8º, inciso IV, da Lei 6.830/80.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

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, Marcos Conceição 

Caldas Abreu, digitei.

Guarantã do Norte, 14 de setembro de 2018

Loir Fabio da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112811 Nr: 356-18.2018.811.0087

 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: EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte Requerente acima para se manifestar 

sobre novo endereço da parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111955 Nr: 4001-85.2017.811.0087

 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: Luiz Ritter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, através de seu procurador, para que 

compareça na data de 11/10/2018, às 11h00min, no consultório do Perito 

Judicial, Dr. Ricardo Henrique Ribeiro, localizado na Avenida das Candeias, 

n° 560, Cidade Nova, Clínica Guarantã, para realização de exame pericial. 

A parte requerente deverá comparecer no local acima indicado, portando 

carteira de trabalho, documentos pessoais, todos os exames (mesmos os 

antigos), receitas e declaração(ões) médica(s

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 92598 Nr: 1029-16.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BJRdC

 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: Ralff Hoffmann - 

OAB:13128/MT

 Intimação da parte requerida para cumprir o item "c" da decisão de fls. 

354 que segue: " Não localizados ativos em contas bancárias nem 

veículos, ou sendo os valores insuficientes para garantir a dívida 

acrescida dos consectários, intime-se o executado para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, indique quais são e onde se encontram os bens sujeitos à 

penhora, sob pena de, decorrido in albis o prazo, ou não indicados bens 

suficientes e idôneos, incidir na prática de ato atentatório à dignidade da 

justiça. Visando conferir maior eficácia ao procedimento executivo e em 

atenção ao princípio da celeridade processual, fixo, desde já, em 15% 

sobre o valor atualizado da dívida a multa pelo ato atentatório, a qual 

reverterá em favor da parte exequente."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85801 Nr: 1751-21.2013.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Intimação do réu para apresentar o rol de testemunhas para oitiva no 

tribunal do júri.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 37899 Nr: 93-64.2010.811.0087

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Aparecida Saturno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): City Lar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6.848-OAB/MT, Inessa de Oliveira Trevisan Sophia - OAB: 

6.483-OAB/MT

 Trata-se de ação consumerista proposta no ano de 2010, com sentença 

de mérito, homologando acordo entabulado entre as partes proferida em 

29.03.2010.

 No mesmo ano, noticiou a parte autora o descumprimento do acordo 

entabulado com a requerida. Devidamente intimada a requerida peticionou 

atribuindo a culpa pela falta de cumprimento da acordo à requerente. 

Deduziu, ainda, que apresentou petição em juízo, mas o Poder Judiciário 

extraviou o documento sem junta-lo aos autos.

Em que pesem as alegações, não trouxe a requerida nenhum documento 

que minimamente comprovasse sua veracidade.

O que se tem até o momento é que a requerente-consumidora encontra-se 

desde de 2010 com o bem sem ser transferido ao seu nome.

Assim, diante da inércia da parte requerida, com viso a conferir 

concretude à jurisdição, determino o bloqueio de R$ 100.000,00 (cem mil 

Reais) das contas correntes da parte requerida a fim de garantir, no 

mínimo, a multa pelo adimplemento do acordo entabulado em juízo. O 

bloqueio deverá ser efetuado via BACEJUND.

Com a resposta, dê-se vistas as partes para que requeiram o que 

entenderem de direito e após voltem-me conclusos.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30413 Nr: 255-47.2012.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Custódio de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Augusto Ribeiro da Silva -ME, Carlos 

Augusto Ribeiro da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Custódio de Carvalho - 

OAB:9508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duilio Piato Junior - 

OAB:3719, Fabiano Joaquim Quinebre - OAB:12196/MT, Juliano 

Cesar Clemente - OAB:14340/MT

 Considerando que os autos foram encaminhados ao Distribuidor para 

anotação de mudança de classe. Intimo o executado através de seu 

advogado, na forma da decisão de fls, 481/481v, para que no prazo de 

quinze (15) dias, PAGUE a integralidade do débito calculado referente ao 

valor dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS confrome condenação presente 

na senteça, sob pena de aplicação de multa, tudo na forma do art. 523,§ 

1º e §3º do NOVO CPC, ou apresente embargos a execução, nos termos 

do art. 914 e sequintes do Novo CPC. Fica ainda, INTIMADO o executado 

que transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de quinze (15) dias, para que 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.: 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

 Processo n.º 2089-75.2018.811.0036

Código: 59396

Ação Penal

 Despacho.

Vistos etc.

Recebo à Resposta Acusação apresentada pelo réu.

Inicialmente verifica-se que não estão presentes causas que possibilitam a 

absolvição sumária dos acusados art. 397 do CPP.

Desta forma, DESIGNO audiência de instrução para o dia 05/12/2018, às 

17h30min (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).

III- INTIME-SE o acusado Rhuan Sérgio Shun Alvarenga para que 

compareça à audiência ora designada;

 Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 02 de Outubro de 2018.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 4863 Nr: 100-59.2003.811.0036

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Alfredo Gomes Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana dos Santos Rocha Bordim, Fabiana 

dos Santos Rocha Martins, Danuza Cristina Lima Rocha, Vanessa dos 

Santos Rocha, Fabíola dos Santos Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VICTOR TOSHIO ONO 

CARDOSO - OAB:14051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Luciana dos Santos Rocha Bordim - OAB:6.143-MT, 

Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 Autos: 100-59.2003.8141.0036 (4863)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

1) DO PEDIDO DA PARTE EXEQUENTE DE FLS. 207/208.

DEFIRO o referido pedido para que proceder, inicialmente, com a penhora 

online (Bacenjud), em eventuais aplicações financeiras dos executados, 

no valor total dos cálculos apresentados, pois a parte executada foi 

devidamente intimada, contudo manteve-se inerte quanto às ordens 

judiciais.

1.1) Em caso de bloqueio de valores, INTIME-SE A PARTE DEVEDORA 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos (Provimento nº 68/2018 do 

CNJ e art. 525 do NCPC).

1.2) Infrutífera a providência, INTIME-SE a parte exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, dando o devido 

prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução de mérito desta Ação, conforme art. 

485, II e III, §1º do NCPC.

2) DO PEDIDO DA TERCEIRA INTERESSADA DE FLS. 229/230.

DEFIRO o referido pedido da terceira interessada EUDESIA GOMES para 

que haja a efetivação da notificação do Cartório de São Paulo em relação 

à necessidade de alteração na Certidão de Nascimento do falecido 

Alfredo, fazendo constar o nome do genitor, senhor ABELARDO ROCHA, 

e avós paternos, conforme expressamente determinado na Sentença de 

fls. 114/119.

Dessa forma, EXPEÇA-SE o competente Mandado de Retificação do 

registro de nascimento para o Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Naturais do 34º Subdistrito de Cerqueira Cesar/SP, no novo endereço 

indicado à fl. 230, determinando a averbação/retificação no Registro de 

Nascimento de Alfredo Gomes, incluindo os dados de seu genitor 

ABELARDO ROCHA e de seus avós paternos, nos termos expostos na 

sentença de fls. 114/119.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 21/09/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15177 Nr: 1244-58.2009.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvania Maria Costa Silva, Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletrobraz Eletroeletronicos Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Cesar Brzezinski 

Filho - OAB:15.105/O - MT, Léa Carvalho Moraes Brzezinski - 

OAB:3295-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Frigeri Calora - 

OAB:OAB/SP 193.645

 1) Desse modo, DETERMINO penhora online, via sistema BACENJUD.2) Em 

caso de bloqueio de valores ou veículos, INTIME-SE O DEVEDOR 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.3) DETERMINO, ainda, a 

EXPEDIÇÃO de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Ribeirão Preto/SP, para que gratuitamente, informe o juízo da existência de 

bens registrados em nome da parte executada, no prazo de 10 (dez) 

dias.4) Frutíferas ou não as providências, INTIME-SE a parte exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos, dando o 

devido prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção do presente feito.Intime-se. 

Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 25/09/2018. Aroldo 

José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53824 Nr: 3574-47.2017.811.0036

 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: Adão de Lima e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Sousa - OAB:
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 Vistos etc. Ante a ausência da parte Requerida, apesar de devidamente 

intimada e sendo audiência de instrução, resta preclusa a sua 

apresentação de memoriais. Assim, encerrada a fase de instrução, o 

processo está apto para sentença, uma vez que a parte autora já 

apresentou os memoriais, pois reiterou neste ato a inicial. Sendo que em 

relação à parte Requerida, como já mencionado, ocorreu a preclusão.

 ADÃO DE LIMA E SILVA ajuizou AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

 Aduz, em síntese, ser trabalhador rural, passando a vida toda laborando 

como rurícola, mormente no regime de economia familiar, trabalho 

indispensável à subsistência da família.

Demonstrativo do indeferimento do benefício em sede administrativa à 

fl.07.

A inicial veio instruída com os documentos de fls.08/18.

Citado, o requerido apresentou contestação de fls.33/37, alegando, em 

suma, a inexistência de início de prova material da condição de rurícola, no 

lapso temporal exigido.

Impugnação à fl.44ratificando os termos da inicial.

Despacho saneador à fl.46.

 Foi realizada audiência de instrução e julgamento, momento em que foram 

ouvidas (02) duas testemunhas da parte autora e o patrono do requerente 

reiterou a inicial como alegações. Devidamente intimado, o INSS deixou de 

comparecer à audiência, razão pela qual precluiu seu direito de oferecer 

suas derradeiras manifestações.

É o relatório. Decido.

 São requisitos para a aposentadoria de trabalhador rural: contar 60 

(sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinqüenta e cinco) anos, se 

mulher, e comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pretendido (art. 48, § 1º e § 2º, da 

Lei nº 8.213/91).

 O autor nasceu em 18.07.1955, pelo que deveria comprovar 180 (cento e 

oitenta) meses de efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, de acordo com a tabela disposta no art. 142 da Lei nº 8.213/91.

O reconhecimento do tempo de serviço rural exige princípio de prova 

material, suplementada por prova testemunhal (Súmula 149 do STJ).

 Quanto ao início de prova material, a jurisprudência vem admitindo outros 

documentos além dos já especificados no art. 106 da Lei nº 8.213/91, 

considerando estes apenas como rol exemplificativo. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. DOCUMENTOS EM NOME DO 

EX-CÔNJUGE. EXTENSÃO DA PROVA MESMO APÓS A SEPARAÇÃO. 1. 

Dada a notória dificuldade de comprovação do exercício da atividade rural, 

esta Corte Superior de Justiça considera o rol de documentos previsto no 

art. 106 da Lei nº 8.213/1991 como meramente exemplificativo. Nesse 

sentido, já se manifestou inúmeras vezes pela possibilidade de 

reconhecimento como início de prova material da certidão de óbito do 

cônjuge, bem como da certidão de casamento, mesmo que não 

coincidentes com todo o período de carência do benefício, desde que 

devidamente referendados por robusta prova testemunhal que corrobore 

a observância do período legalmente exigido. 2. Esta Terceira Seção já se 

manifestou pela aceitação, a título de início de prova material, de 

documentos relativos à qualificação do então marido da autora, mesmo 

diante da separação ou do divórcio do casal, quando as informações 

contidas na documentação foi confirmada pela prova testemunhal. 

Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Agravo em 

Recurso Especial nº 47907/MG (2011/0217744-5), 6ª Turma do STJ, Rel. 

Sebastião Reis Júnior. j. 13.03.2012, unânime, DJe 28.03.2012).

De outro modo, tem-se que o início da prova material não necessariamente 

abranja o período de carência, desde que a prova testemunhal comprove 

o desempenho de trabalho rural no aludido período.

Sobre o tema, colho o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM DE TEMPO DE 

SERVIÇO. VALORAÇÃO DE PROVA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

INEXISTÊNCIA. 1. "A comprovação do tempo de serviço para os efeitos 

desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, 

conforme o disposto no artigo 108, só produzirá efeito quando baseada 

em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 

testemunhal salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito 

conforme disposto no Regulamento." (artigo 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91). 

2. O início de prova material, de acordo com a interpretação sistemática da 

lei, é aquele feito mediante documentos que comprovem o exercício da 

atividade nos períodos a serem contados, devendo ser contemporâneos 

dos fatos a comprovar, indicando, ainda, o período e a função exercida 

pelo trabalhador, inocorrente na espécie. 3. Para a obtenção da 

aposentadoria por idade, o trabalhador rural referido na alínea "a" dos 

incisos I e IV e nos incisos VI e VII do artigo 11 da Lei nº 8.213/91, além da 

idade mínima de 60 anos (homem) e 55 (mulher), deverá comprovar o 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido (artigo 48 da Lei nº 8.213/91), sendo prescindível que 

o início de prova material abranja necessariamente esse período, dês que 

a prova testemunhal amplie a sua eficácia probatória ao tempo da 

carência, vale dizer, desde que a prova oral permita a sua vinculação ao 

tempo de carência. [...]. (Recurso Especial nº 345422/SP 

(2001/0068210-0), 6ª Turma do STJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido. j. 

18.04.2002, DJU 19.12.2002, p. 467).

O autor colacionou aos autos documentos pessoais (fl.08), carteira de 

trabalho, que comprova atividade rural desde 1990 (fls.10/18), 

documentos suficientes que demonstram o exercício de atividade rural por 

parte do requerente.

Ademais, a prova testemunhal colhida em audiência de instrução é 

uníssona, firme e segura quanto ao exercício de atividade rural por parte 

do demandante durante o período de carência, fazendo jus, por 

conseguinte, ao benefício pleiteado.

Da antecipação dos efeitos da tutela ex ofício.

Infere-se da interpretação sistemática da norma fundamental inserta no 

art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988 c/c os preceitos 

infraconstitucionais prescritos nos artigos 4º, 6º e 294 do Novo Código de 

Processo Civil, ser poder-dever do magistrado, ex officio, em qualquer 

fase processual assegurar, garantir e entregar o provimento jurisdicional, 

pois, norma de eficácia direta, apresenta força normativa tal que vincula 

os fatos imediatamente a elas.

 É dever do magistrado zelar e garantir a eficácia do provimento sob pena 

de ferir-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição, mormente 

considerando o disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, CF/88, acrescentado 

pela EC/45.

 No caso em tela, observam-se presentes não apenas os requisitos da 

tutela provisória de urgência, previsto no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo da 

demora”, como ainda a evidência do direito, necessária ao deferimento da 

tutela de evidência (art. 311 do NCPC).

 Ademais, como a força normativa da tutela provisória deriva diretamente 

do princípio da inafastabilidade da jurisdição e do dever de efetividade do 

processo, presentes a “probabilidade do direito” e o “perigo da demora”, 

além de evidenciado o direito na própria sentença, o Juiz tem o dever de 

garantir a eficácia do provimento jurisdicional no presente caso.

 Nesse diapasão, quando as causas envolvem pessoas idosas, cuida-se, 

nos termos da literal disposição do preceituado no art. 4º, §1º, Lei 

10.741/03, de um “dever de todos”, inclusive, um dever de justiça social 

(art. 3º, inc. I, c/c art. 170, “caput”, e art. 193, todos da CF/88).

 No caso vertente, a antecipação dos efeitos da tutela é medida que se 

impõe, mormente após a edição do art. 3º Lei 10.741/03, que determina a 

“absoluta prioridade” conferida ao idoso. Além disso, o art. 71 da mesma 

Lei determina “prioridade” na tramitação de ações envolvendo idosos.

 É oportuno, ainda, ressaltar que a antecipação dos efeitos da tutela 

perseguida visa à assistência aos desamparados (art. 6º, “caput”, CF/88), 

em observância ao principio constitucional da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, inciso III, CF/88).

 Analisando-se os requisitos necessários ao deferimento da tutela 

provisória de urgência (art. 300 do NCPC) e da tutela de evidência (art. 

311 do NCPC), verifica-se presente a “probabilidade do direito” através do 

direito declarado na presente sentença, assim como a demonstração de 

que as afirmações de fato estão comprovadas, tornando o direito 

evidente, o que revela pelo início de prova material e pelos depoimentos 

das testemunhas que corroboram o exercício da atividade rural 

desempenhada em regime de economia familiar, para a subsistência 

familiar.

 Já o “perigo da demora” consiste na possibilidade real de superveniência 

de agravos e acréscimos de riscos, situação inerente à idade avançada 

da parte autora.
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 Assim, antecipo a tutela apenas no tocante à implantação do benefício, 

que deve ser imediata.

Em face do exposto, com base no art. 487, I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar o INSS a implantar 

definitivamente o benefício 'aposentadoria por idade' (art. 48, Lei 8.213/91) 

em favor da parte requerente, retroativos ao requerimento administrativo.

A título de tutela preventiva (art. 5°, inc. XXXV, CF/88, c/c art. 297, 

parágrafo único, art. 497 e art. 500, todos do NCPC, e art. 3°, art. 4°, § 1°, 

e art. 71, Lei 10.741/03), fixo multa cominatória no importe de R$ 200,00 

por dia de atraso, pelo que concedo o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da 

intimação, para o cumprimento do preceito mandamental.

Correção monetária a partir do vencimento de cada prestação, com base 

nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal até a entrada em 

vigor da Lei nº 11.960/09, a partir de quando se aplica o IPCA-E.

Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% a.m. até a edição da 

Lei nº 11.960/2009, quando então serão devidos no percentual de 0,5% 

a.m. ou com outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de 

poupança que eventualmente venha a ser estabelecido. Contam-se da 

citação para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e 

do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores.

A título de honorários advocatícios, condeno a autarquia em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas 

vencidas até o momento da prolação da sentença, de acordo com a 

Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 85, § 2º, do NCPC.

Tendo em vista a concessão de tutela antecipada para implantação 

imediata do benefício, forneça a Secretaria os dados necessários para 

tanto, nos termos do item 2.6.5 da CNGC.

Não submeto esta sentença ao reexame necessário em virtude de não 

ultrapassar o teto estipulado no art. 496, §3º, do NCPC, o quantum em que 

condenado o INSS.

Sentença publicada em audiência. Registre-se. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as 

cautelas de praxe.

 Nada mais havendo a consignar por mim, foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15535 Nr: 279-46.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvani de Moraes -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Subprocurador Geral da Subprocuradoria Fiscal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Cesar Brzezinski 

Filho - OAB:15.105/O - MT

 Autos nº 279-46.2010.811.0036

Código: 15535

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

1) DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de fls. 129/133 aduzido pelo 

Exequente para, DEFERIR o pedido de penhora online, requisitando do 

Banco Central, via sistema BACENJUD, informações sobre a existência de 

ativos em nome do executado, determinando, no mesmo ato, a sua 

indisponibilidade, até o valor indicado na execução.

2) Em caso de bloqueio de valores, INTIME-SE O DEVEDOR 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.

3) Em atenção ao princípio da utilidade da execução que possui como 

escopo a satisfação do direito do exequente. Logo, o processo de 

execução não tem como propósito prejudicar o devedor, mas sim a 

satisfação do direito do credor.

Outrossim, o princípio da atipicidade dos meios executivos, consagrado 

pelo art. 536, §1º do NCPC, permite ao juiz, no exercício de sua função, 

adotar outros meios executivos que não estejam expressamente previstos 

na legislação visando sempre dar efetividade e utilidade à execução.

Com base nos princípios aqui estabulados, determino que EXPEÇA-SE 

ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, para que 

gratuitamente, informe o juízo da existência de bens registrados em nome 

dos executados, no prazo de 10 (dez) dias.

4) Frutíferas ou não as providências, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

dando o devido prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que 

entender de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 14/09/2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2021 Nr: 195-31.1999.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA & BORGES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - OAB:1233, Procurador do Estado de Mato Grosso - 

OAB:Av.Rubens Mendo

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT

 Autos nº 195-31.1999.811.0036

Código: 2021

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

1) DEFIRO o pedido de fls. 108/111 aduzido pelo Exequente para, DEFERIR 

o pedido de penhora online, requisitando do Banco Central, via sistema 

BACENJUD, informações sobre a existência de ativos em nome do 

executado, determinando, no mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o 

valor indicado na execução.

2) Em caso de bloqueio de valores, INTIME-SE O DEVEDOR 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.

3) Em atenção ao princípio da utilidade da execução que possui como 

escopo a satisfação do direito do exequente. Logo, o processo de 

execução não tem como propósito prejudicar o devedor, mas sim a 

satisfação do direito do credor.

Outrossim, o princípio da atipicidade dos meios executivos, consagrado 

pelo art. 536, §1º do NCPC, permite ao juiz, no exercício de sua função, 

adotar outros meios executivos que não estejam expressamente previstos 

na legislação visando sempre dar efetividade e utilidade à execução.

Com base nos princípios aqui estabulados, determino que EXPEÇA-SE 

ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, para que 

gratuitamente, informe o juízo da existência de bens registrados em nome 

dos executados, no prazo de 10 (dez) dias.

4) Frutíferas ou não as providências, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

dando o devido prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que 

entender de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 14/09/2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15535 Nr: 279-46.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvani de Moraes -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Subprocurador Geral da Subprocuradoria Fiscal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Cesar Brzezinski 

Filho - OAB:15.105/O - MT

 Intimar o executado através de seu advogado, acerca da decisão de fls, 

135/135v e extrato de fls, 136/138, para querendo e no prazo de quinze 

(15) dias, oponha-se à execução por meio de embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli
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 Cod. Proc.: 33000 Nr: 126-71.2014.811.0036

 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): Milton Gabriel de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Amâncio de Carvalho 

- OAB:6019-A/MT

 Intimar a parte autora através de seu advogado, para que promova nos 

autos o recolhimento da condução do Sr. Meirinho, afim de cumprir a 

decisão de fls, 59, no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14863 Nr: 927-60.2009.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário César Crema, Zita Gaffuri Crema

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Souza Vilela, José Carlos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anibal Francisco Carvalhal de 

Oliveira Junior - OAB:21051-B, Mário Cesar Crema - OAB:3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles Danilo Lopes Leite - 

OAB:5270/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, 207, em sua 

integralidade, afim de que no prazo de quinze (15) dias, pague a 

integralidade do débito calculado, sob pena de aplicação de multa, tudo na 

forma do art. 523, §1º e §3º do Novo CPC 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.: 32573 Nr: 1113-44.2013.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Carlos Carbonato Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo André Guimarães de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubson Pereira Guimarães - 

OAB:18.839-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, 127, 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 Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30258 Nr: 101-29.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RFA, AFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 101-29.2012.811.0036

Código: 30258

Despacho.

Vistos etc.

Antes de analisar a petição de fls. 54/73, INTIME-SE a Parte Exequente, na 

pessoa de seu defensor, para que se manifeste sobre a proposta de 

acordo ofertada pelo executado, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Após, voltem-me os autos conclusos para novas deliberações.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 02/10/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58025 Nr: 1548-42.2018.811.0036

 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: Bv - Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco César Brzezinski Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Schulze - OAB:7629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, em relação à petição de Ref. 22, verifico que não 

fora efetuado o pagamento da diligência, razão pela qual intimo novamente 

a parte autora para, no prazo legal, comprovar nos autos o recolhimento 

da condução da Oficiala de Justiça, a ser recolhida no site do TJ/MT, link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, zona 01, Bairro 

Guiratinga, valor R$ 30,00 (trinta reais).

Guiratinga - MT, 2 de outubro de 2018.

Analista Judicial

 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:

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que promova nos 

autos o recolhimento da condução do Sr. Meirinho, afim de cumprir a 

liminar deferida na ref. 04, no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 31872 Nr: 458-72.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BNdS, AANdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Chaves de Morais - 

OAB:OAB-GO n°10.451

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

VARA ÚNICA

 Código nº 31872

 Conforme o que determina o Provimento nº 040/2008/CM em seu artigo 22, 

a vigência da Seção V, Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e artigo 

334, parágrafos e incisos do CPC/2015, bem como o estabelecido no 

despacho pelo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli desta 

Comarca, designo audiência de conciliação para o dia 29/11/2018 às 

14h00min.
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Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme as 

determinações do Código de Processo Civil.

 Guiratinga – MT, 02 de outubro de 2018.

 Débora Larissa Dias de Souza

 Conciliadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59440 Nr: 2106-14.2018.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Avelino Freitas Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Sandro Kiszewski Melo, Luciano Polimeno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLYSON BRAGA MENDES - 

OAB:21026/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Isto posto, INDEFIRO o pedido liminar exposto na petição inicial.1) 

Dando prosseguimento ao feito, DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita 

ao autor, vista que em análise dos documentos acostado a emenda da 

peça inicial o mesmo é pobre nos termos da Lei 1060/50.2) Por este Juízo 

vislumbrar a possibilidade da realização de acordo entre as partes no 

presente feito, ENCAMINHEM-SE os autos à Conciliadora do Juízo para 

designação de audiência de conciliação, após INTIME-SE a parte autora e 

CITE a parte requerida para comparecer no ato.3) Por fim, CASO TENHA 

ÊXITO A CONCILIAÇÃO VOLTEM os autos conclusos para a homologação 

do acordo, CONTUDO CASO AS PARTES NÃO ENTREM EM ACORDO, 

INTIME-SE a parte requerida para que no prazo de 15 (quinze) dias 

apresente a contestação, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

dos fatos narrados na inicial e, também, a parte autora para que 

posteriormente ofereça a impugnação à contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.4) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos 

conclusos para novas deliberações.Intimem-se. Cumpra-se.Expeça-se o 

necessário.Às providências.Guiratinga/MT, 03/10/2018.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41909 Nr: 664-81.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaqueline Silva de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erildo Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 Autos n° 664-81.2016.811.0036

Código: 41909

Execução de Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido do autor em fls. 69/72.

Tendo em vista que houve depósito de parte da dívida por parte do 

requerido DETERMINO que os valores sejam vinculados a estes autos e 

que seja EXPEDIDO o respectivo alvará em favor da parte autora.

Promova-se a intimação do beneficiário.

REMETA-SE os autos à Contadoria para atualização dos cálculos, 

conforme requerido.

Conforme débito atualizado, INTIME-SE o Executado pessoalmente para, 

em 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito de alimentos devido, 

acrescido das parcelas vincendas, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de protesto em cartório, além de 

ser-lhe decretada prisão civil pelo prazo de 01 a 03 meses, de acordo com 

que estabelece o art. 528 caput e § 3º do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 22 de agosto de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30420 Nr: 262-39.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária e Empreendimento Floriano Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:Av.Rubens Mendo, Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauricio Jorge Freitas - 

OAB:SP-92.984

 Autos n° 262-39.2012.811.0036 (30420)

Execução Fiscal

Decisão

Vistos etc.

Verifica-se da certidão de 89, que até o momento não houve o pagamento 

das custas pela parte requerida. Dessa forma, INTIME-SE a executada, por 

meio de seu defensor via DJE, para efetuar o pagamento, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após decorrido o prazo, não sendo pagas as custas parte executada, 

DETERMINO que a secretaria EXPEÇA alvará em favor do ESTADO, 

descontando as custas processuais do valor anteriormente bloqueado as 

fls. 41/42, liberando o saldo existente (descontadas as custas 

processuais) à parte executada EXPEDINDO-SE alvará nas contas 

bancárias a serem indicadas pelos advogados da executada.

Às providências.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 02 de outubro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33194 Nr: 283-44.2014.811.0036

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária e Empreendimento Floriano Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cezar Fabiano Martins de 

Campos - OAB:13339, PRÍSCILA BASTOS TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:Av.Rubens Mendo

 Processo n.º 283-44.2014.811.0036 (33194)

Embargos do Devedor

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (fls. 179/180) opostos pela 

parte autora AGROPECUÁRIA E EMPREENDIMENTOS FLORIANO LTDA., em 

face da sentença, alegando que nela houve omissão, uma vez que na 

referida sentença este Juízo ficou silente quanto à penhora de ativos 

financeiros, bloqueados por meio de Bacenjud, requerendo o acolhimento 

dos embargos e liberação dos valores bloqueados.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento.

Os presentes embargos NÃO MERECEM o acolhimento, pois a decisão não 

foi omissa, visto que a decisão que deferiu e realizou a penhora online via 

BACENJUD ocorreu nos autos principais da execução, processo nº 

262-39.2012.811.0036 (30420), conforme se verifica a fls. 41/42 e não 

nestes autos de embargos à execução.

Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores da via 

recursal aclaratória, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos 

de Declaração.

Decido.

Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração, porém não 

vislumbrando nenhuma obscuridade, contradição ou omissão a serem 

sanadas, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO para manter, na íntegra, a 

decisão combatida.

CUMPRA-SE a serventia, integralmente, o já determinado na Decisão retro.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 01/10/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52053 Nr: 2871-19.2017.811.0036

 AÇÃO: Dissolução Parcial de Sociedade->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Epaminondas Moreira Narciso & Cia Ltda- ME, Maria 

Madalena Narciso Ferreira, Tania Maria Moreira Narciso, Thiago Moreira 

Narciso Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Epaminondas Moreira Narciso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Sergio Martins Ribeiro - 

OAB:14310-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberta Silva Bezerra 

Rodrigues - OAB:19829/O

 Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e o faço 

para DECRETAR a dissolução parcial da empresa EPAMINONDAS 

MOREIRA NARCISO & CIA LTDA, promovendo a exclusão judicial do 

requerido EPAMINONDAS MOREIRA NARCISO de seu quadro social, bem 

como de seus representantes Samuel Tosta Silvério e Jamilla Pereira 

Narciso, a processar-se da forma supramencionada. 1) TORNO 

DEFINITIVA a decisão liminar que concedeu em partes os pedidos de tutela 

provisória de urgência de fls. 78/80.2) Nesse sentido, DESTITUO de forma 

definitiva o sócio EPAMINONDAS MOREIRA NARCISO e os seus 

representantes do cargo de administrador da empresa EPAMINONDAS 

MOREIRA NARCISO & CIA LTDA, FUNERÁRIA BOM JESUS, nomeando 

como administrador definitivo o procurador e representante da parte 

autora Sr. THIAGO MOREIRA NARCISO NEVES, qualificado nos autos.3) 

DECLARO que o CONTADOR da empresa EPAMINONDAS MOREIRA 

NARCISO & CIA LTDA, FUNERÁRIA BOM JESUS, apresentou devidamente 

neste processo, os balanços anuais de 2016 e 2017 da referida pessoa 

jurídica, conforme documentos de fls. 88/144, os quais deveram ser 

levados em consideração na apuração dos haveres.4) CONDENO o 

Requerido EPAMINONDAS MOREIRA NARCISO a pagar a parte autora a 

importância equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de 

indenização por danos morais, devidamente atualizado, a partir da data da 

citação, pela incidência de correção monetária pelo IGP-M (FGV), 

acrescido de juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao 

mês, conforme estabelece o art. 406 do Código Civil , artigo que determina 

que os juros legais correspondem aos indicados no § 1º do artigo 161 do 

Código Tributário Nacional.5) DETERMINO que o montante eventualmente 

devido ao requerido EPAMINONDAS MOREIRA NARCISO, referente a 

apuração de haveres, será apurado em liquidação de sentença, por

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14928 Nr: 994-25.2009.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Balbino Filho Laticínios-ME, José Balbino 

Filho, Vera Lucia Nossol, Sueli Nossol de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:6294-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Morais de Oliveira 

- OAB:8551/MT, Ximena Teixeira Campos - OAB:MT 8.381

 Autos n° 994-25.2009.811.0036 (14928)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

1) INDEFIRO o pedido da parte exequente de fls. 247/257, pois não 

encontro razões para mudar o posicionamento já firmado na decisão de 

fls. 246/246 vº.

2) INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente, para que no prazo de 

05(cinco) dias, apresente nos autos bens das partes executadas para 

serem penhorados, bem como requerer o que entender de direito, sob 

pena de extinção do processo, sem resolução do mérito.

 Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 02/10/2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52868 Nr: 3131-96.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antônio Pires de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão da Oficiala de Justiça de Ref. 15.

Guiratinga - MT, 3 de outubro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 509 Nr: 26-49.1996.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18.603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 

16.691-A, Ricardo José da Silva Siqueira de Farias - OAB:17486-MT, 

Valdir Seganfredo - OAB:3501-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIS NERI SATO DE FREITAS - 

OAB:6426

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte exequente através de seu advogado, 

para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias acerca da certidão de 

correspondência devolvida de fls. 193, a fim de que indique novo 

endereço para emissão do ofício a cooperativa de crédito SICREDI.

Guiratinga - MT, 3 de outubro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15551 Nr: 295-97.2010.811.0036

 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: Catxerê Transmissora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Afonso Rodrigues, Zuleide Aparecida 

Alves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Vilela de Moraes - 

OAB:7045-B, Christiane Ziehfuss Hesketh Marcondes - OAB:RJ / 

115.905, GLADSTON ALMEIDA CABRAL - OAB:OAB/RJ 159.229, Marco 

Antonio Pires de Souza - OAB:5.170-MT, Murilo de Oliveira Filho - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Alves Rodrigues 

Lopes - OAB:84.193/PR, Ludmila Sarita R Simões - OAB:49.595/PR

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração, porém não 

vislumbrando as alegadas omissões, lacunas ou contradições, NEGO 

PROVIMENTO AO RECURSO para manter, na íntegra, a sentença 

combatida.Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

02/10/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30174 Nr: 18-13.2012.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Rodrigues Leite Barbosa, Sávio Henrique 

Rodrigues Barbosa, Sâmia Rodrigues Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Andrigo Baía Eduardo - 

OAB:14.159-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Autos n° 18-13.2012.811.0036 (30174)

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

Com o transcurso do prazo de embargos da Fazenda Pública Municipal, 

transcorrido in albis, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

10 (dez) dias, manifeste-se nos autos requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção do presente feito.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e DEVOLVAM os autos.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 02/10/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53191 Nr: 3280-92.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Benicio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Calil Marques Faissal - 

OAB:17.948-B/MT

 Processo n.º 3280-92.2017.811.0036

Código: 53191

Ação Penal

 Despacho.

Vistos etc.

Recebo à Resposta Acusação apresentada pelo réu.

Inicialmente verifica-se que não estão presentes causas que possibilitam a 

absolvição sumária dos acusados 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).

III- INTIME-SE o acusado Wilson Benício dos Santos para que compareça à 

audiência ora designada;

 Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 28 de Setembro de 2018.

 AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41909 Nr: 664-81.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaqueline Silva de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erildo Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 Autos n° 664-81.2016.811.0036

Código: 41909

Execução de Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

Considerando o teor da certidão de fl.88, dando conta de requerimento 

feito por Erildo Pereira de Souza, informando que a Defensoria Pública já 

patrocina os interesses da parte adversa, nomeio a Drª. Luciana Gulart 

Soares para patrocinar os interesses do requerido, fixando honorários 

advocatícios no valor de 02 URH’s, a serem ulteriormente executados em 

face do Estado de Mato Grosso.

Intime-se o requerente para apresentar-se perante a advogada portando 

cópia desta decisão.

 Saliento a causídica ora nomeada que a nomeação em apreço 

corresponde a múnus público, sendo que eventual recusa por motivo de 

foro íntimo, acaso seja procedida de forma reiterada em inúmeros 

processos, sem justificativa plausível, poderá ser interpretado como 

abuso de direito e consequente infração disciplinar, com informação à 

OAB para apuração de eventual violação a seu código de condutas.

Em continuidade, no que respeita a certidão dando conta da intimação do 

devedor, aguarde-se o prazo para pagamento.

 Aportando aos autos comprovantes de pagamento do débito ou 

justificava do devedor, INTIME-SE a parte autora para se manifestar, prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, requerendo o que entender de 

direito.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 28 de setembro de 2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50687 Nr: 2327-31.2017.811.0036

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cripscience Ltda

 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:17613, 

Juliana Mascarenhas de Araújo - OAB:, Marcelo Junqueira Inglez 

de Souza - OAB:182.514-SP, Tatiana Tibearaio Luz - OAB:196.959-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel da Cruz Muller Abreu 

Lima - OAB:6.177, Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:11210-A/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte requerida para, no prazo legal, 

manifestar acerca da petição e documentos de Ref. 88.

Guiratinga - MT, 3 de outubro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59888 Nr: 2265-54.2018.811.0036

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PL PESQUISA E PRODUÇÃO DE SEMENTES LTDA., Basf 

Agricultural Solutuons US LLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin, Guilherme Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiana Tiberio Luz - 

OAB:196959/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2265-54.2018.811.0036 (59888)

Ação de Produção Antecipada de Prova

Despacho.

Vistos etc.

Os documentos juntados pelo autor são insuficientes.

 Nos termos do que determina o art. 232 do NCPC, AGUARDE-SE o retorno 

da carta precatória pelo Juízo Deprecado.

Com o retorno, voltem-me os autos conclusos para novas deliberações.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 03/10/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59960 Nr: 2285-45.2018.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTENCYR RODRIGUES SANTIAGO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LAZARA DA CUNHA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kadmo Martins Ferreira Lima - 

OAB:7039-B/MT, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - OAB:12496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão da Oficiala de Justiça de Ref. 24.

Guiratinga - MT, 3 de outubro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 59440 Nr: 2106-14.2018.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Avelino Freitas Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Sandro Kiszewski Melo, Luciano Polimeno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLYSON BRAGA MENDES - 

OAB:21026/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

VARA ÚNICA

 Código nº 59440

 Conforme o que determina o Provimento nº 040/2008/CM em seu artigo 22, 

a vigência da Seção V, Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e artigo 

334, parágrafos e incisos do CPC/2015, bem como o estabelecido no 

despacho pelo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli desta 

Comarca, designo audiência de conciliação para o dia 22/11/2018 às 

14h00min.

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme as 

determinações do Código de Processo Civil.

 Guiratinga – MT, 03 de outubro de 2018.

 Débora Larissa Dias de Souza

 Conciliadora

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000062-05.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO SILVA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

VIDAL RIBEIRO PONCANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA SILVA DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos nº 1000062-05.2018.8.11.0036 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. Cumpra-se conforme o deprecado servindo a cópia como mandado. 

Após, devolva-se ao Juízo de origem com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. Às providências. Guiratinga/MT, 03/10/2018. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010039-67.2016.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIENE GONCALVES QUEIROZ DIAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SULEIKA PEREIRA DE FARIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

PJE nº 8010039-67.2016.8.11.0036 Despacho. Vistos etc. INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, MANIFESTE-SE em relação à Certidão retra do Oficial de Justiça, 

indicando nos autos novo endereço da parte executada ou requeira o que 

entender de direito, sob de extinção do processo, sem resolução do 

mérito, conforme estabelece o art. 485, II e III, §1º do NCPC. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 

14/09/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010184-89.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

BIBIANO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

PJE nº 8010184-89.2017.8.11.0036 Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas 

as formalidades, RECEBO o Recurso Inominado retro, no seu efeito 

devolutivo e suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação 

da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às providências. 

Guiratinga/MT, 14/09/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010139-85.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SALVELITA DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 17/09/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010180-52.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

PEDRO LUIZ DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 17/09/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010178-82.2017.8.11.0036
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Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

MARIA CONCEICAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 17/09/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-53.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

ERLY SANDRA GASPAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 17/09/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-08.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE CASTRO SILVA (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 17/09/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010104-28.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ADELICIA TAVARES (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 17/09/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010124-19.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DAILI LOPES DEAQUINO (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 17/09/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010293-06.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

MARIA AUXILIADORA FERREIRA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Decisão. Vistos etc. Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o Recurso 

Inominado retro, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente suas contrarrazões. Esgotado o prazo supra, 

com ou sem a manifestação da parte, REMETAM-SE os autos a Egrégia 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 17/09/2018. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 44380 Nr: 8-22.2008.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCY JOSÉ TESSARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO ZANON, SALETE TEREZINHA 

MALAGURTI ZANON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudemir Nardin - OAB:MT - 

9.511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Héber Amilcar de Sá Stábile 

- OAB:3283-B/MT
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 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos coma a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Autora, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do Mandado de 

Avaliação, expedidos nos autos, conforme disposto no Provimento 

nº07/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante de pagamento 

acompanhado da respectiva guia. Salienta-se que a guia deve ser 

preenchida acessando o site www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87021 Nr: 1690-31.2016.811.0096

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIOVALDO DUARTE DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 

- ANATEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Sasso Andreotto - 

OAB:19.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:9893-b/MT

 Processo nº: 1690-31.2016.811.0096 (Código: 87021)

Embargante: Mariovaldo Duarte de Aguiar

Embargado: Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel

Visto.

RECEBO a petição de f.111 como recurso de embargos de declaração, 

objetivando sanar a omissão na decisão objurgada de f.105/108, no 

tocante aos honorários advocatícios a serem arbitrados ao douto 

advogado nomeado.

De fato, a sentença proferida à fl. 105/108 deixou de fixar os honorários 

ao advogado nomeado nos autos.

Assim, sanando o vício constante na mencionada sentença, passa a fazer 

parte integrante do seu dispositivo o seguinte comando:

 “FIXO os honorários advocatícios em 05 URH, observados os princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à complexidade do feito. 

Expeça-se certidão em favor do defensor dativo, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso”.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itaúba, 26 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70004 Nr: 261-68.2012.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DE FÁTIMA MARTINS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 261-68.2012.811.0096 (Código 70004)

Requerente: Aparecida de Fátima Martins Santos

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Realizada a vinculação dos valores e, considerando que o advogado do 

requerente possui poderes para receber e dar quitação, expeça-se alvará 

de levantamento do valor depositado, transferindo a quantia para a conta 

corrente indicada na manifestação de fls. 174, de titularidade do causídico.

Após, INTIME-SE pessoalmente a parte requerente para pugnar o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sendo o silêncio 

interpretado como quitação integral.

Cumprido, remetam-se os autos conclusos para ulteriores deliberações.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Itaúba, 26 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71486 Nr: 767-10.2013.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 767-10.2013.811.0096 (Código 71486)

Requente: Marlene Ferreira

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Realizada a vinculação dos valores (fls. 84/85) e, considerando que o 

advogado da requerente possui poderes para receber e dar quitação, 

expeça-se alvará de levantamento do valor depositado, transferindo a 

quantia para a conta corrente indicada na manifestação de fls. 86, de 

titularidade do causídico.

Após, INTIME-SE pessoalmente a parte requerente para pugnar o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sendo o silêncio 

interpretado como quitação integral.

Cumprido, remetam-se os autos conclusos para ulteriores deliberações.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Itaúba, 26 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71876 Nr: 1171-61.2013.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO HIPÓLITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1171-61.2013.811.0096 (Código 71876)

Requente: Antonio Hipólito da Silva

Requerido: Instituto nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Realizada a vinculação dos valores (fls. 118/119) e, considerando que o 

advogado do requerente possui poderes para receber e dar quitação, 

expeça-se alvará de levantamento do valor depositado, transferindo a 

quantia para a conta corrente indicada na manifestação de fls. 122, de 

titularidade do causídico.

Após, INTIME-SE pessoalmente a parte requerente para pugnar o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sendo o silêncio 

interpretado como quitação integral.

Cumprido, remetam-se os autos conclusos para ulteriores deliberações.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Itaúba, 26 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71024 Nr: 306-38.2013.811.0096

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANIA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ARAÚJO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SASSO ANDREOTTO - 

OAB:MT 19749-O, Juliano Sguizardi - OAB:16483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 306-38.2013.811.0096 (Código 71024)

Requerente: Rosania Magalhães

Requerido: João Araújo Pereira
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Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 78, de modo que SUSPENDO o presente feito pelo 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Com o transcurso do prazo da suspensão, INTIME-SE a exequente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE novamente a parte exequente 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Itaúba, 25 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71513 Nr: 790-53.2013.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA APARECIDA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 790-53.2013.811.0096 (Código 71513)

Requerente: Ana Aparecida de Paula

Requerido: Instituo Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Ante o teor do ofício nº 1155/2018/ADJ/10.521 (fls. 109/110), intime-se a 

parte autora para, que tome ciência, bem como para se manifestar nos 

autos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 25 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 74348 Nr: 1326-72.2014.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - 

COPEL/GT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME MAXIMIANO - 

OAB:69269

 Processo nº 1326-72.2014.811.0082 (Código 74348)

Requerente: Município de Itaúba/MT

 Requerido: Copel Geração e Transmissão s.a – Coepl/gt

Vistos.

Considerando o teor da certidão de fls. 745, INTIME-SE a parte autora, pela 

derradeira vez, para se manifestar nos autos acerca do prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção.

Às providências.

Itaúba, 25 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46359 Nr: 90-82.2010.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:273735/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 90-82.2010.811.0096 (Código 46359)

Requente: Cleuza de Souza

Requerido: Instituto nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Realizada a vinculação dos valores (fls. 128) e, considerando que o 

advogado da requerente possui poderes para receber e dar quitação, 

expeça-se alvará de levantamento do valor depositado, transferindo a 

quantia para a conta corrente indicada na manifestação de fls. 129, de 

titularidade do causídico.

Após, INTIME-SE pessoalmente a parte requerente para pugnar o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sendo o silêncio 

interpretado como quitação integral.

Cumprido, remetam-se os autos conclusos para ulteriores deliberações.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Itaúba, 26 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46332 Nr: 60-47.2010.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - 

ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO 

CENTRO DE ITAÚBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Pinheiro Cavalcanti - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Castilho 

de Oliveira - OAB:17770-B MT

 Processo nº 60-47.2010.811.0096 (Código 46332)

Requerente: Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel

Requerido: Associação dos Moradores do Bairro Centro de Itaúba

Vistos.

Defiro o petitório de fls. 76.

Para tanto, expeça-se mandado de livre penhora a recair sobre quaisquer 

bens e equipamentos que a guarnecem, a qual será cumprida no endereço 

indicado às fls. 77. No mais, deverá o digno Oficial de Justiça certificar 

quanto a continuidade das atividades da empresa.

EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE 

MANDADO DE LIVRE PENHORA. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. 1. 

O cumprimento de mandado de penhora por oficial de justiça constitui uma 

das etapas previstas na legislação processual, sendo diligência que, ao 

menos uma vez, não depende de prévia indicação de bens, devendo 

ocorres nos casos em que o devedor não paga a dívida nem oferece bens 

para garantir a execução. De sorte que não pode, assim, a expedição do 

referido mandado ser condicionada à indicação ou comprovação, por 

parte do credor, da existência de bens passíveis de constrição. 2. Se a 

diligência não restar satisfeita por não serem localizados bens do 

devedor, a obrigação de indicar bens a serem penhorados recai sobre o 

credor, não sendo mais obrigatória a expedição de novo mandado para 

penhora genérica de bens por parte do Judiciário. (TRF-4 – AG: 

50208926020184040000 5020892-60.2018.4.04.0000, Relator: ROGER 

RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 12/09/2018, PRIMEIRA TURMA)

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 25 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37365 Nr: 174-59.2005.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESSIAS BRAZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR PEDRO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Lavezzo - OAB:5709/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Héber Amilcar de Sá Stábile 

- OAB:3283-B/MT

 Processo nº 174-59.2005.811.0096 (Código 37365)

Requerente: Rosania Magalhães

 Requerido: João Araújo Pereira

Vistos.

Indefiro o petitório de fls. 424, por entender ser necessária a juntada aos 

autos da cópia atualizada das matrículas dos aludidos imóveis.

No mais, em que pese a parte requerente tenha informado ter realizado 

diligências no Cartório de Registro de Imóveis desta urbe, não logrando 

êxito em encontrar nenhum imóvel registrado em nome do requerido 

Valmir, esta deixou de colacionar aos autos qualquer documento que 

comprove tal fato. Assim, alegar e não provar é o mesmo que não alegar, 

já que deixou de apresentar qualquer prova material.

 Intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova as diligências necessários ao regular prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito (art. 485, III, §1º, do Código 

de Processo Civil).

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 25 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 20590 Nr: 25-68.2002.811.0096

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMT, AMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gióia - OAB:MT-5326-B, 

Renato Fraga Costa - OAB:12297-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2007/289 (Código 20590)

Requerente: Gleiciane Mendes Teixeira e Aureliana Mendes Teixeira

Requerido: Manoel Alves de Lima

Vistos.

Analisando com acuidade os autos, verifico que a intimação de fls. 174 foi 

realizada em nome de causídico não mais atuante neste feito.

No mais, em que pese a nomeação de fls. 138, considerando que é de 

conhecimento deste Juízo que o advogado nomeado não mais atua nesta 

Comarca, REVOGO a nomeação do digno advogado Dr. Renato Fraga 

Costa – OAB/MT 12.297, fixando os honorários advocatícios em 01 (um) 

URH, conforme tabela da OAB/MT, pelo serviço até então prestado, 

devendo a Secretaria de Vara expedir a competente certidão.

Não sendo possível a nomeação da Defensoria Pública nesta comarca, 

tenho por bem nomear o douto advogado Dra. SIMONI REZENDE DE PAULA 

– OAB/MT 14205/O, a fim de que represente os réus.

 Intime-se o causídico nomeado para manifestar-se sobre a nomeação, 

bem como para cumprir a decisão já exarada nos autos às fls. 159, sob 

pena de extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no art. 

485, III, do CPC.

Depois de tudo cumprido e certificado, venham-me os autos conclusos 

para deliberação.

Itaúba, 25 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 28890 Nr: 16-38.2004.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA PÚBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. H. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA, INGO HELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Plens - OAB:5603/MT

 Autos n° 16-38.2004.811.0096 (Código 28890)

Requerente: União – Fazenda Pública Nacional

Requerido: I. H. Indústria e Comércio de Madeiras Ltda e Ingo Heller

Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 149, vez que já decorreu lapso temporal 

superior ao seu pedido.

INTIME-SE à parte exequente para manifestar-se nos autos, no prazo de 

15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 25 de setembro de 2018.

 Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70458 Nr: 721-55.2012.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELI ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA - 

ME, RODNEI ANGELI, ELIANE SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT/ 8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Moreira de Oliveria 

Silva - OAB:22577

 Processo nº 721-55.2012.811.0096 (Código 70458)

Exequente: Bando Bradesco S.a

Executado: Angeli Esquadrias de Madeiras Ltda – Me, Rodnei Angeli e 

Eliane Souza da Silva

Vistos.

Intimem-se as parte sobre o retorno dos autos à origem.

Outrossim, tendo em vista que o recurso interposto foi provido, 

CUMPRA-SE os comandos insertos do acórdão de fls. 147/verso.

Intime-se a parte exequente para que informe se houve o pagamento 

integral do débito.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Itaúba, 21 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 44287 Nr: 1168-19.2007.811.0096

 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: MITRA DIOCESANA DE SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE 

FREITAS LTDA, VALDIR DONATO, MARIA LUCIA DONATO, JUSCELINO 

RESENDE DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT, Carla Salete Chiodelli Carvalho - 

OAB:MT/6887, DAVID CELSO FERREIRA DE LIMA - OAB:OAB/MT 

11092, MARCELLE MARIA DE FREITAS LEON BORDEST - OAB:9570/O, 

MATEUS DE TOLEDO - OAB:8.526-MT, Ricardo Zeferino Pereira - 

OAB:12491-B/MT, Saulo de Melo Junior - OAB:22106

 Processo nº 168-19.2007.811.0096 (Código 44287)

Exequente: Mitra Diocesana de Sinop

Executados: Unidade de Ensino Superior Resende de Freitas Ltda, VaLdir 

Donato, Maria Lucia Donato e Juscelino Resende de Freitas

Vistos.

DEFIRO o pleito de fls. 561, pelo que determino a suspensão do processo 

pelo prazo de 01 (um) ano.

Após o decurso do prazo, INTIME-SE à parte exequente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 21 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46473 Nr: 214-65.2010.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVC, EDJB, MIRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Alvim da Fonseca 

- OAB:MT 7.0l0, EDER JOSÉ AZEVEDO - OAB:OAB/MT 9.982/B, Jayme 

Rodrigues Carvalho Júnior - OAB:OAB/MT 3.735, JOSÉ ROBERTO 

ALVIM - OAB:3285/MT, JULIANA SASSO ANDREOTTO - OAB:MT 

19981-O, Paulo Celerino Alvim da Fonseca - OAB:10.629, PAULO 

MARIO FERREIRA DA SILVA - OAB:3637-B, SIMONI REZENDE DE 

PAULA - OAB:14205/MT

 Processo nº 214-65.2010.811.0096 (Código 46473)

Autor: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Re

Réu: Iraneide Vasconcelos Costa, Everaldo de Jesus Boeira e Maria 

Iracema Rodrigues dos Santos

Vistos.

Defiro a cota ministerial de fls. 807.

Assim, oficie-se o Cartório de Registro de Pessoas Naturais de 

Bacabal/MA para, no prazo de 05 (cinco) dias informar se existe naquele 

registro, certidão de óbito da ré Maria Iracema Rodrigues dos Santos, caso 

em que, havendo, deverá remeter a 2ª via da certidão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Itaúba, 21 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 40631 Nr: 81-62.2006.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA A. LORENZON - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Fernando Mancini - 

OAB:MT/1.581, Elaine Ferreira Santos Mancini - OAB:MT/1.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS DE TOLEDO - 

OAB:8.526-MT

 Processo nº 81-62.2006.811.0096 (Código 40631)

Requerente: Copagraz Distribuidora de Gás Ltda

 Requerido: Sandra A. Lorenzon - Me

Vistos.

Considerando o teor do petitório de fls. 158, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste concordância ou não.

Aportando aos autos a resposta, intime-se a parte executada.

Empós, conclusos.

 Às providências.

Itaúba, 21 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90295 Nr: 1721-80.2018.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Taynara da Silva Costa, Diego Mendes do Santos e 

Outros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Paulo Fiorentin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082

 Código. 90295

Vistos etc.

DESIGNO o dia 18 DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 14H:30MIN para audiência a 

ser realizada nesta comarca, onde deverá comparecer a testemunha 

DIEGO MENDES DOS SANTOS, sob as penas da lei, para ser interrogado 

neste juízo.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

Após, cumpridos todos os atos constantes do objeto da respectiva carta 

precatória, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 Caso seja negativo o mandado de intimação das testemunhas, 

DETERMINO a imediata devolução da respectiva carta precatória à 

comarca de origem, independentemente de nova conclusão, pelo que 

determino desde já o cancelamento da solenidade pela secretaria, 

procedendo-se com as comunicações necessárias.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itáuba, 06 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70818 Nr: 102-91.2013.811.0096

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno José Ricci Boaventura - 

OAB:9271, CELSO ALVES PINHO - OAB:OAB/MT 12.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, item 7.2.2 (CNGC/MT, item 

6.16.7.3), impulsiono estes autos ao setor de Expedição de Matéria de 

Imprensa, com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte 

Requerente, via DJE, para no prazo legal, promover a retidada dos autos, 

nos termos da r. decisão de fls. 38, adiante transcrita:"Vistos. INTIME-SE a 

parte requerida para, querendo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

apresentar contraprotesto pela via adequada. Certificado o transcurso do 

prazo, AO MPE para se manifestar acerca da inicial. Após, INTIME-SE a 

parte autora para retirar os autos, mas antes, PROMOVA-SE a baixa e as 

anotações de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS."

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 39408 Nr: 1276-80.2015.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINÉIA DE JESUS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa, a fim de intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado constituído, via DJE, acerca do 

retorno dos autos da 2ª Instância, para que manifeste e requeira o que 

entender de direito.

Após, expirado o prazo de 30 (trinta) dias, inexistindo pedido de 

cumprimento de Sentença, certifique-se e remeta-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, nos termos do art. 5º do Provimento 

12/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40758 Nr: 1852-73.2015.811.0027

 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: MAQTIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRMALENO RODRIGUES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR DORTA RODRIGUES - 

OAB:268068

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide.

Decorrido o prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51786 Nr: 2553-63.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleidimar Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 ISTO POSTO, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão formulada na denúncia, para CONDENAR o acusado CLEIDIMAR 

FERREIRA DA SILVA, já qualificado nos autos, nas imputações descritas 

na denúncia, dando como incurso nos artigos 12 da Lei 10.826/03 e 33 da 

Lei 11.343/06.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44228 Nr: 973-32.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joisley Rodrigues Ribeiro, Armando Velasco 

Ribeiro, Maria de Lurdes Rodrigues Mendes, Julcelino Velasco Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ROECE ONASSIS - 

OAB:17933/O

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide.

Decorrido o prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42695 Nr: 295-17.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Peterson Jose de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Razão pela qual torno a pena definitiva em 01 (um) mês de detenção, por 

entender necessária e suficiente à reprovação e punição do delito.Desta 

feita, tendo em vista que a pena definitiva é de 01 (um) mês de detenção e 

considerando que o réu é 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.Como o crime foi praticado 

com violência doméstica e familiar contra a mulher, deixo de substituir a 

pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do Art. 41 

da Lei 11.340/2006.Incabível, a aplicação isolada ou a substituição pela 

multa (art. 60, § 2º, do Código Penal), em razão da expressa vedação legal 

(art. 17, da Lei 11.340/2006).Nos termos do artigo 77 do Código Penal, 

verifico que o réu faz jus a suspensão condicional da pena, a qual será 

devidamente fixada pelo juízo da execução. DO APELO EM 

LIBERDADE.Considerando o quantum da pena imposta ao réu, a fixação do 

regime aberto, bem como o réu respondeu em liberdade toda a instrução 

processual, verifico que tal situação se mostra incompatível com a 

possibilidade de se negar o direito de recorrer em liberdade, uma vez que 

quando da execução da pena, o denunciado não irá cumprir sua pena em 

unidade prisional.Desta feita, CONCEDO-LHE O DIREITO DE APELAR EM 

L I B E R D A D E . I V ) - D I S P O S I Ç Õ E S  F I N A I S . S e m  c u s t a s 

processuais.Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, 

tomem-se as seguintes providências:b) expeça-se guia de execução 

definitiva do condenado. c) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do 

Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando-o sobre esta decisão;c) oficie-se ao órgão estadual de 

cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao INFOSEG, 

fornecendo as informações sobre este decisório.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 32470 Nr: 1011-49.2013.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denis Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas criminais do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes autos ao 

setor de envio de matéria p/ imprensa a fim de intimar o acusado, na 

pessoa de seu advogado, para apresentar Alegações Finais, no prazo de 

05 (cinco) dias (art. 403, §3º CPP).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56836 Nr: 1032-49.2018.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, designo audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidida pela Conciliadora do Juízo, para o dia 

13/12/2018, às 13h40min. Impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos para citação/intimação da parte requerida e intimação da 

parte autora, bem como para integral cumprimento do despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58530 Nr: 1869-07.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glidy Wanovich Estevão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Luiz Borges Basso, MARCELO 

BORGES BASSO, Nivalda Giraldes Portela, MILTON ZANA PORTELA, 

FLORINDO ZANA PORTELA, LUCIA PAULA ALMEIDA PORTELA, Marilu 

Welter Giraldes, ALBERTO ZANA PORTELA, VILMA SANTIN PORTELA, 

SERGIO NASCIMENTO GIRALDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFFONSO FLORES SCHENDROSKI 

- OAB:21669/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro nos artigos 17, 18, 330, incisos II e III, 485, 

incisos I e VI, todos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, pela ilegitimidade do autor, 

impossibilidade jurídica do pedido e pela falta do interesse de 

agir.Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 
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necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.Às providências.Itiquira-MT, 01 de outubro de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44327 Nr: 1018-36.2016.811.0027

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSO, ITQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, LUCIMAR DIAS DA SILVA - OAB:20637/O

 Vistos em correição.

Intime-se a defesa da menor infratora novamente para apresentar 

memoriais finais no prazo legal, decorrido o prazo, venham-me os autos 

conclusos para nomeação de outro advogado dativo.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51697 Nr: 2499-97.2017.811.0027

 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: Maria Auxiliadora Carvalho Paulinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Robinson Castro Miranda - 

OAB:332.736/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio o Dr. Robinson Castro Miranda, inscrito na OAB/SP sob o 

nº 332.736, para patrocinar os interesses da requerente. Consigno que os 

honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se o causídico nomeado dando-lhe ciência da sentença proferida 

nos autos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 33317 Nr: 442-14.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Laurentino de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 Código 33317

Vistos em correição.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio o Dr. Bruno de Castro Silveira, inscrito na OAB/MT sob o 

nº 16.257, para patrocinar os interesses do acusado. Consigno que os 

honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se o causídico nomeado, para apresentar memoriais finais no prazo 

legal.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 40003 Nr: 500-83.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JAURU

JUÍZO DA VARA ÚNICA

____________________________________________________________

________

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora 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 norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam o(s) réu(s) intimado(s), através de seu(s) patrono(s), via DJE, a 

fim de que apresentem suas alegações finais, na forma de memoriais 

escritos, no prazo de 05 (cinco) dias.

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.: 33138 Nr: 452-95.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Egydia da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - 

OAB:24070/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

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, 3 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.: 35729 Nr: 467-30.2015.811.0047

 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: MARINA LOPES FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JAURU

JUÍZO DA VARA ÚNICA

____________________________________________________________

________

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judicial, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 
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Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o advogado da parte requerente intimado, via DJE, a fim de que se 

manifeste nos autos no prazo de 15 dias.

Jauru, 3 de outubro de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judicial

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010032-08.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAINERIO ESPINDOLA (EXEQUENTE)

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Intimação da ilustre causídica, no prazo de 5 (cinco) dias, 

para que se manifeste sobre o alvará acostado nos autos.Caso nada mais 

seja requerido pela parte exequente os autos serão remetidos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010093-34.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA (ADVOGADO(A))

FABIANO BALBINO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S/A (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Intimação da ilustre causídica, no prazo de 5 (cinco) dias, 

para que se manifeste sobre o alvará acostado nos autos.Caso nada mais 

seja requerido pela parte exequente os autos serão remetidos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010131-12.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA MARQUES RESENDE (EXEQUENTE)

VALDEIR BATISTA PINHEIRO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Intimação da ilustre causídica, no prazo de 5 (cinco) dias, 

para que se manifeste sobre o alvará acostado nos autos.Caso nada mais 

seja requerido pela parte exequente os autos serão remetidos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010231-69.2013.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR CARDOSO (REQUERENTE)

EDUARDO SANTOS DE PAULA (ADVOGADO(A))

LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Paula Rodrigues da Silva (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Intimação da ilustre causídica, no prazo de 5 (cinco) dias, 

para que se manifeste sobre o alvará acostado nos autos.Caso nada mais 

seja requerido pela parte os autos serão remetidos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010067-02.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAO ARAUJO CORREIA (EXEQUENTE)

ARLES DIAS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Intimação da ilustre causídica, no prazo de 5 (cinco) dias, 

para que se manifeste sobre o alvará acostado nos autos.Caso nada mais 

seja requerido pela parte os autos serão remetidos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-96.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

F. G. DE ARAUJO - ME (REQUERENTE)

RAYDY ROBERTA BOTON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERODITE ARRUDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA ILUSTRE CAUSIDICA PARA QUE 

APRESENTE, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, NOVO ENDEREÇO DA PARTE 

RECLAMADA PARA INTIMAÇÃO / CITAÇÃO. SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-61.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO (ADVOGADO(A))

VELASCO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: 1000059-17.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARIA HELENA DA SILVA (REQUERENTE)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para o CIÊNCIA 

DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, e assim como a sua PROCEDER À 

INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 27/11/2018 Hora: 14:30

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000078-23.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT (ADVOGADO(A))

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA (REQUERENTE)

K. R. N. DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

 

finalidade: INTIMAÇÃO 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: 15:00

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30348 Nr: 162-51.2012.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Bruno Reis de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 nesta data procedo a intimação da Ilustre causidica dra. Mayrla Thandra 

Martins de todo teor da r. sentença proferida nos autos via DJE.
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Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46634 Nr: 2419-36.2018.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENILSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 3. ANTE O EXPOSTO, em sintonia com a opinião ministerial, e nos termos 

dos artigos 311 e seguintes do CPP, bem como, com arrimo no artigo 316 

do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão 

realizado pelo réu VENILSON DA SILVA.3.1. Ciência ao Ministério Público e 

ao réu VENILSON DA SILVA acerca da presente decisão.3.2. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário, inclusive Carta Precatória, se o caso. Cumpra-se 

com urgência.Juscimeira-MT, 02 de outubro de 2018.Alcindo Peres da 

RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46417 Nr: 2331-95.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMMP, BEMP, MCMP, ARMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON DA SILVA - OAB:17056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. Concedo a gratuidade da justiça pleiteada pelo autor, nos termos do 

§1º, do art. 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. Outrossim é dever do magistrado promover os meios 

necessários para que as partes cheguem a um acordo (STJ – Resp. nº 

242.322-SP).

4. Com efeito, segundo Dinamarco, “a valorização dos meios alternativos 

de solução dos conflitos é uma linha bem definida entre as ondas 

renovatórias do processo civil moderno e hoje a tentativa de conciliar está 

incluída, pela própria Reforma, entre os deveres fundamentais do juiz” 

(Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635).

5. Assim, dado a possibilidade de resolução da lide pelas próprias partes, 

designo audiência de conciliação para o dia 11/12/2018, às 13h (horário 

oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com atribuição nesta 

Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, proceda o(a) Sr(a). 

Gestor(a) com o necessário.

6. Cite-se a parte requerida e intime-o pessoalmente a fim de comparecer 

à audiência, acompanhada de seus(uas) Advogados(as). Em não 

havendo acordo, o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da data de audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 335 do Código de Processo Civil.

7. Intime-se a parte autora através de sua advogada

8. Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

9. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se o 

caso. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 02 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42775 Nr: 228-15.2007.811.0109

 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: AMARILDO DARIVA, MARINO DAVIRA, ÉLCIO DA 

SILVA, JOSÉ ULBANO PEREIRA NETO, ADÉLIO BARBOSA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONÍSIO LEMOS MELO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio de Souza Campos 

Neto - OAB:, Roger Daltrey Gomes Feijo - OAB:22270/MT, Ruy 

Portella de Souza - OAB:MT 4296 A

 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$ 400,00 (quatrocentos 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70199 Nr: 1381-68.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILTON AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR O REQUERENTE, e APÓS O 

REQUERIDO, para que no prazo de 5 (cinco )dias, especifique as provas 

que pretende produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua 

relevância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74804 Nr: 191-02.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE MARCONI MARIO - 

OAB:18.812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ IORI - OAB:MT-7.865

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR AS PARTES para que no prazo de 5 

(cinco )dias, especifique as provas que pretende produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74805 Nr: 192-84.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELA BRIGIDO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE MARCONI MARIO - 

OAB:18.812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ IORI - OAB:MT-7.865

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR AS PARTES para que no prazo de 5 
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(cinco )dias, especifique as provas que pretende produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74806 Nr: 193-69.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA 

- OAB:13.076, FRANCIELE MARCONI MARIO - OAB:18.812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ IORI - OAB:MT-7.865

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR AS PARTES para que no prazo de 5 

(cinco )dias, especifique as provas que pretende produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65545 Nr: 570-45.2015.811.0109

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO BICA ROSSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Russian Dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELISE MENEGOL - 

OAB:95.338/RS, JULIANO TRAMONTINA - OAB:4728-B

 Intime-se a parte autora pessoalmente para, em 10 dias, requerer o que 

for de seu interesse, sob pena de extinção;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65980 Nr: 755-83.2015.811.0109

 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: MAURO GUERREIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES FERREIRA GUERREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Francisco Pascoalão - 

OAB:16.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 52/2017 - CGJ, impulsiono 

este feito para INTIMAR o advogado José Francisco Pascolão para 

proceder a devolução dos autos no prazo de (três ) dias sob pena da 

adoção das medidas disciplinares cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49722 Nr: 258-11.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOMBONATTO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANK SHIGUERU HANGAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ SÉRGIO ROSSI - 

OAB:10.089-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 52/2017 - CGJ, impulsiono 

este feito para INTIMAR o advogado Luiz Sergio Rossi para proceder a 

devolução dos autos no prazo de (três ) dias sob pena da adoção das 

medidas disciplinares cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49721 Nr: 257-26.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOMBONATTO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA MARA BREMBATI HANGAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ SÉRGIO ROSSI - 

OAB:10.089-A, PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI - OAB:10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 52/2017 - CGJ, impulsiono 

este feito para INTIMAR o advogado Luiz Sergio Rossi para proceder a 

devolução dos autos no prazo de (três ) dias sob pena da adoção das 

medidas disciplinares cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64341 Nr: 1236-80.2014.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DA SILVA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Francisco Pascoalão - 

OAB:16.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação ordinária de pensão por morte com pedido de 

antecipação de tutela promovida por MARIA JOSÉ DA SILVA BUENO em 

detrimento do Instituto Nacional do Seguro Social – Inss.

Após compulsar os autos, verifica-se intimação ás fls. 51, para que a 

autora desse prosseguimento ao processo sob pena de extinção o que 

não fez e nem compareceu a audiência designada, mantendo-se inerte.

Diante disso, DECLARO EXTINTA a presente ação por abandono de 

causa, o que faço com fundamento no artigo art. 485, III, do Novo Código 

de Processo Civil (Lei nº. 13.105/15).

Condeno a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários 

de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja cobrança 

suspendo ante a benesse da gratuidade processual deferida à fl.23.

 Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75119 Nr: 423-14.2018.811.0109

 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): MARCOS CÉSAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Intime-se o indiciado a fim de se manifestar, no prazo de 10 dias, sobre a 

validade do acordo da suspensão condicional do processo. Caso não 

concorde com a validade, deverá apresentar defesa prévia no prazo legal. 

Em seguida, voltem os autos conclusos.

 Marcelândia/MT, 10 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63196 Nr: 335-15.2014.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ANDRÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISRAEL BULGARELLI GRELAK 

- OAB:22540/O

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Ante ausência de defensoria Pública o Juiz nomeou para o ato o Dr. Israel 

Bulgarelli Gralak, declinando o valor de 1,5 URH a título de honorários.
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Defiro o pedido do Ministério Público de revelia do denunciado, uma vez 

que ele foi intimado para a presente solenidade e não compareceu ao ato.

Passo a proferir a seguinte sentença:

Trata-se de ação penal para apurar a responsabilidade criminal de 

Anderson André da Silva pelo fato narrado na denúncia.

Nesta solenidade, o Ministério Público requereu a inépcia da denúncia por 

falta de representação, uma das condições para a ação penal nos crimes 

de lesão corporal leve, conforme o previsto no art. 88 da Lei 9099/95.

A Defesa concordou com o pedido do Ministério Público.

Desta forma, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

declarando a inépcia da denúncia, bem como a EXTINÇÃO DA 

PUNIBILIDADE do denunciado pelo fato narrado nos autos, por decadência 

do direito de representação, fundamentado no art. 88 da Lei 9099/95.

Publicação em audiência. Saem os presentes intimados. Intime-se o 

denunciado.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 17h00min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 20 de Setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75119 Nr: 423-14.2018.811.0109

 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): MARCOS CÉSAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Recebo a denúncia uma vez que estão presentes indícios de autoria e 

prova da materialidade, consubstanciados nos documentos juntados aos 

autos.

Quanto ao pedido de restituição dos bens apreendidos, condicionante da 

aceitação da proposta de suspensão condicional do processo, voltem os 

autos conclusos, com urgência, para a decisão.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 13h30min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 08 de Agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51795 Nr: 1692-92.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIO ROBERTO CLAUDY, VANIO ROBERTO 

CLAUDY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1692-92.2012.811.0111 (Código 51795)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Vanio Roberto Claudy

Vistos.

Trata-se de pedido formulado pela parte exequente, objetivando a 

constrição/bloqueio de veículos (f.28), via Renajud, em nome do 

executado, eis que restaram infrutíferas as tentativas já realizadas para 

localizar bens passíveis de penhora suficientes para satisfação do 

crédito.

Neste diapasão, reputo viável o deferimento do pedido, pois consoante a 

jurisprudência hodierna "(...) ii) o sistema RENAJUD é ferramenta idônea 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados e iii) a utilização do sistema informatizado permite a maior 

celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e 

de recursos) e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional, é lícito ao 

exequente requerer ao Juízo que promova a consulta via RENAJUD a 

respeito da possível existência de veículos em nome do executado, 

independentemente do exaurimento de vias extrajudiciais". (REsp 

1347222/RS RECURSO ESPECIAL 2011/0249493-7 - Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA (1147) - DJe 02/09/2015).

Isto posto, DEFIRO o requerimento formulado pela parte exequente e 

determino a constrição dos veículos encontrados em nome da parte 

executada, via Renajud.

Com o resultado, se infrutífero, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento efetivo aos autos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 18 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36099 Nr: 939-72.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO STAR MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B, NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE-PROCURADOR 

DA FAZENDA NACIONAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 939-72.2011.811.0111 (Código 36099)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: União

Executado: Eletro Star Móveis e Eletrodomésticos Ltda EPP

Vistos.

Defiro o requerimento formulado pelo exequente (f.143).

Promova-se nova tentativa de citação da parte executada, com 

observância do endereço indicado (f.143-v).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 18 de setembro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 30800 Nr: 1252-38.2008.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE TEREZINHA DA SILVA ME, 

CLAUDETE DA SILVA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1252-38.2008.811.0111 (Código 30800)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Claudete da Silva Cardoso e Outro

Vistos.

Trata-se de pedido formulado pela parte exequente, objetivando a 

constrição/bloqueio de veículos (f.93), via Renajud, em nome do 

executado, eis que restaram infrutíferas as tentativas já realizadas para 

localizar bens passíveis de penhora suficientes para satisfação do 

crédito.

Neste diapasão, reputo viável o deferimento do pedido, pois consoante a 

jurisprudência hodierna "(...) ii) o sistema RENAJUD é ferramenta idônea 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados e iii) a utilização do sistema informatizado permite a maior 
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celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e 

de recursos) e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional, é lícito ao 

exequente requerer ao Juízo que promova a consulta via RENAJUD a 

respeito da possível existência de veículos em nome do executado, 

independentemente do exaurimento de vias extrajudiciais". (REsp 

1347222/RS RECURSO ESPECIAL 2011/0249493-7 - Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA (1147) - DJe 02/09/2015).

Isto posto, DEFIRO o requerimento formulado pela parte exequente e 

determino a constrição dos veículos encontrados em nome da parte 

executada, via Renajud.

Com o resultado, se infrutífero, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento efetivo aos autos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 20 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57260 Nr: 851-92.2015.811.0111

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Elsa Barbosa Kersck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reosmar Viola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, IVAINE MOLINA JUNIOR - OAB:21264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Processo nº 851-92.2015.811.0111 (Código 57260)

Classe – Assunto: Reintegração de Posse

Requerente: Maria Elsa Barbosa Kersck

Requerido: Reosmar Viola

Vistos.

Tendo em vista o teor da renúncia inclusa (ref.48), NOMEIO em 

substituição a advogada Fernanda de Freitas Rosa para patrocinar o 

interesse da requerente, cujos honorários serão proporcionalmente 

arbitrados ao final da demanda.

INTIME-SE a advogada nomeada acerca da presente decisão.

 INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para que compareça ao 

escritório da advogada nomeada em substituição.

Expeça-se certidão de honorários em favor da advogada renunciante, 

reduzindo-lhe os honorários para o equivalente à 02 U.R.H., em virtude da 

atuação não integral.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 26 de setembro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76318 Nr: 2088-59.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADAMÉS NARDI ROMAN, JAIR ROMAN, EVERALDO 

MARTINHO ROMAN, EDER NARDI ROMAN, CLAIR DE LOURDES HUHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariazinha Brito Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:78508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 

requerido, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71546 Nr: 129-65.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 129-65.2014.811.0111 (Código 71546)

Classe – Assunto: Reconhecimento e Dissolução de União Estável “post 

mortem”

Requerente: Marcilene Gomes da Silva

Requeridos: Expedito Eduardo de Araújo e Francisca Maria de Araújo

Vistos.

Intime-se, pessoalmente, a parte requerente para regularizar sua 

representação processual, visto que o advogado que a patrocina está 

SUSPENSO do exercício da advocacia.

Indefiro a inclusão no polo passivo da pessoa identificada como COSME 

EDUARDO GAIA, cuja relação com Cícero Eduardo de Araújo (motorista do 

veículo envolvido no acidente que resultou na morte de Cícero) não lhe 

atribui a legitimidade “ad causam” para figurar no polo passivo desta 

demanda – reconhecimento e dissolução de união estável –.

 Atente-se a parte autora para a manifestação compatível com os autos, 

visto que a manifestação de ref. 11 e 12, ao que parece, trata da ação de 

cunho patrimonial envolvendo as mesmas partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 28 de setembro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56053 Nr: 217-96.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMÃO RODRIGUES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 Vistos. 1) Aceita a proposta de suspensão condicional do processo, 

suspendo-o pelo período de 02 (dois) anos, no qual o beneficiário deverá 

cumprir as condições acima mencionadas, sob pena de retomada do 

tramite processual.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 8846 Nr: 373-02.2006.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A, Humberto Pedro de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industrial de Madeiras Schmidt Ltda, ERVIN 

SCHMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO PEDRO DE MORAES - 

OAB:3040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Belarmina de Souza - 

OAB:2494/MT

 I N T I M A Ç Ã O DO(A) ADVOGADO(A), DR(ª): HUMBERTO PEDRO DE 

MORAES, PARA QUE NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, DEVOLVA OS 

AUTOS ACIMA INDICADOS A ESTE CARTÓRIO SOB PENA DE BUSCA E 

APREENSÃO E APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CABÍVEIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75645 Nr: 1753-40.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS NUNES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBECA SANTANA RÊGO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Processo nº 1753-40.2018.811.0111 (Código 75645)

Classe – Assunto: Ação Penal

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Moisés Nunes Ribeiro

Vistos.
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Tendo em vista o teor da certidão retro (ref.80), DETERMINO a submissão 

do reeducando MOISÉS à realização do exame “soro positivo”, como 

medida prévia de ingresso no Centro de Reabilitação VIDA e PAZ.

Para tanto, devem os agentes penitenciário providenciarem a locomoção e 

o acompanhamento do condenado até o hospital/laboratório públicos para 

realização do sobredito exame e, após, conduzí-lo ao Centro de 

Reabilitação.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá (MT), 02 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64777 Nr: 2538-70.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANIA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Vistos. 1) Tendo em vista a manifestação do Ministério Público de ref. 83, 

REDESIGNO a audiência para o dia 04 de Dezembro as 16h15min,para a 

oitiva da vítima Greik de Araújo Silva e da testemunha Maria Antônia Silva 

Gonçalves, advertindo-a quanto a aplicação de multa em caso de não 

comparecimento. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67050 Nr: 1030-55.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO APARECIDO PINTO JUNIOR, 

GILBERTO APARECIDO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1030-55.2017.811.0111 (Código 67050)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente:SICREDI NORTE (MT)

Executados: Gilberto Aparecido Pinto e Gilberto Aparecido Pinto Junior

Vistos.

Após ser regularmente citado/intimado, a parte executada deixou de 

efetuar o pagamento voluntário do débito ou de adotar postura equivalente 

prevista em lei, resultando no inadimplemento da dívida, razão pela qual a 

parte exequente requereu a penhora online das contas e aplicações 

financeiras de sua titularidade.

Pois bem, havendo pedido de constrição de ativos financeiros da parte 

executada e estando caracterizada a dívida e a omissão no pagamento 

espontâneo, perfeitamente adequado à pretensão que se ajusta à 

gradação preferencial definida no art. 835, I, do NCPC, razão por que, 

autorizo a penhora/bloqueio de dinheiro e demais aplicações financeiras 

da parte devedora junto aos órgãos bancários, via sistema BACENJUD.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

dos devedores.

Frustrada a tentativa de penhora online, intime-se a parte exequente para 

dar prosseguimento ao feito.

Sem prejuízo, defiro o pedido de inscrição negativa do nome dos 

executados perante os órgãos de proteção ao crédito, com fulcro no 

artigo 782, §3º, do CPC.

Para tanto, oficie-se ao SPC e SERASA.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 03 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 29328 Nr: 1573-10.2007.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Penha Laass Borghe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

CONSIDERANDO que o presente feito demanda estudo minucioso sobre a 

matéria em litígio, DETERMINO que os autos permaneçam em gabinete para 

os feitos que farão parte do rol do plano de sentença/decisão, com prazo 

de 120 (cento e vinte) dias para decidi-los, nos termos do artigo 21, inciso 

V da CNGC.

COMUNIQUE-SE, mensalmente, a Corregedoria-Geral de Justiça sobre o 

cumprimento do plano de trabalho, indicando os processos decididos, na 

forma do artigo 23, §2º da CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 11 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 30914 Nr: 1365-89.2008.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CAVALHEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 30914.

Processo nº 1365-89.2008.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Maria Cavalheiro dos Santos

Requerido: Instituto Nacional de Seguridade Social -INSS

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 177-178.

Matupá/MT, 02 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50135 Nr: 1609-13.2011.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON ROCHA LIMA FERREIRA

 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 50135.

Processo nº 1609-13.2011.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Gerson Rocha Lima Ferreira

Requerido: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpra-se integralmente a sentença de fls. 155-157.

Matupá/MT, 02 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69234 Nr: 2323-60.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isidoro Celso dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA VANDERLEI 

POMMER SENN - OAB:14810, CAMILA DILL ROSSETO - OAB:19905-O

 Processo nº 2323-60.2017.811.0111 (Código 69234)

Classe – Assunto: Ação Civil Pública Ambiental

Requerente: Ministério Público Estadual

Requerido: Isidoro Celso dos Santos

Vistos.

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de ISIDORO CELSO DOS SANTOS, ambos 

qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, os litigantes convencionaram sobre o objeto 

em discussão, por meio de Termo de Ajustamento de Conduta incluso 

(ref.39), pugnando pela homologação.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes, as quais estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em 

litígio, razão pela qual requerem a homologação do acordo e, em 

consequência, a extinção do processo.

Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Nesse diapasão, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre 

os interessados nos autos, nos termos da inicial, com fulcro no artigo 200 

do Código de Processo Civil.

JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Comunique-se a Conciliadora do Juízo sobre a presente homologação do 

acordo, restando prejudicada a audiência designada para o dia 09 de 

outubro de 2018, às 14h.

Sem custas judiciais, a teor do artigo 18 da Lei 7.347/85.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

devidas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Matupá (MT), 03 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53120 Nr: 1236-11.2013.811.0111

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZ(ÍZA) DE DIREITO E DIRETOR(A) DO FÓRUM DA 

COMARCA DE MATUPÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Alves Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte requerida, Dr(ª): IRINEU 

PAIANO FILHO, OAB -MT 6097/A, para manifestar-se, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca do laudo psiquiátrico juntado às fls.87/90.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75639 Nr: 1747-33.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:OAB/MT 13.431-B, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099

 JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, silentes quanto ao pagamento de custas, condeno as partes 

ao pagamento das custas e despesas processuais, “pro rata”, nos termos 

do artigo 90, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a 

exigibilidade ao pagamento de sua quota-parte em favor exclusivamente 

da parte requerente, eis que beneficiária da justiça gratuita, com fulcro no 

artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.Comunique-se a Conciliadora 

do Juízo sobre o acordo homologado, restando prejudicada a oralidade 

designada para o dia 9 de outubro de 2018, às 13h30min.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos imediatamente.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 03 de 

outubro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54865 Nr: 1019-31.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DOS SANTOS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Vistos. 1)Homologo a desistência da oitiva de Isaac Cosme do Nascimento 

e Omigha de Lima Oliveira.2) Solicite-se a devolução da carta precatória 

de ref.82, independente de cumprimento.3) Permaneçam os autos 

concluso para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52863 Nr: 999-74.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO NEVES, FRANK PEREIRA 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Vistos. 1) Defiro o requerimento do Ministério Público. REDESIGNO a 

audiência de instrução para ao dia 04/12/2018, às 17h, oportunidade em 

que será ouvida a vítima. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60574 Nr: 418-54.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GKdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Vistos. 1) Tendo em a certidão de ref. 103, REDESIGNO a audiência para 

a data 30 de outubro as 18h para oitiva da vítima Joana Poersch Bertinetti 

e a testemunha Jairo Ceron Bertinetti. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71287 Nr: 3302-22.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Vistos. REDESIGNO a audiência para o dia 04 de dezembro, às 16h30min, 

para a oitiva das testemunhas acima mencionadas, bem como para o 

interrogatório do acusado. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon
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 Cod. Proc.: 34759 Nr: 2071-04.2010.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERI MACHADO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Vistos. 1) Aguarde-se o retorno da precatória de ref. 71. ABRA-SE vista 

ao Ministério Público para que informe o endereço da testemunha Valderi 

de Moura Ribeiro. Após, conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56053 Nr: 217-96.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMÃO RODRIGUES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 Processo nº 217-96.2015.811.0111 (Código 56053)

Classe – Assunto: Ação Penal

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Acusado: Romão Rodrigues Nunes

Vistos.

Considerando a natureza e complexidade dos atos praticados pelo 

Defensor Dativo (resposta à acusação e acompanhamento processual), 

RETIFICO a decisão de ref.14, no que tange ao valor de honorários 

advocatícios anteriormente fixados.

FIXO os honorários advocatícios em 08 (oito) URH (Unidade Referencial De 

Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

EXPEÇA-SE certidão de créditos em favor do Defensor Dativo, qual seja 

Dr. Cezar Calinoski Júnior – OAB/MT 18658, com o valor total e corrigido 

dos honorários que lhes são devidos (08 URH), para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 02 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62482 Nr: 1272-48.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SOARES CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Vistos. 1) Decreto a revelia do acusado Marcos Soares Castro, porque 

citado pessoalmente, mudou-se de endereço sem informar a este 

Juízo(CPP, art.367). Aguarde-se o retorno das precatórias pendentes. 

Após abra-se vista as parte para memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57052 Nr: 758-32.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO FRANK SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:6908-A MT, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 Vistos. 1) Homologo a desistência das testemunhas Adriano Lopes e 

Anderson Macena Borguett. 2)ABRA-SE vista dos autos ao Ministério 

Público e, posteriormente, à Defesa, para apresentação de memoriais 

escritos, pelo prazo de cinco (05) dias cada. Após, conclusos para 

prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60301 Nr: 317-17.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO HENRIQUE SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Vistos. 1) ABRA-SE vista dos autos para o Ministério Público. Com a 

manifestação venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53120 Nr: 1236-11.2013.811.0111

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZ(ÍZA) DE DIREITO E DIRETOR(A) DO FÓRUM DA 

COMARCA DE MATUPÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Alves Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Código nº 53120.

Processo nº 1236-11.2013.811.0111.

Classe – Assunto: Incidente de Insanidade Mental

Vistos.

Processo em ordem.

Cumpra-se integralmente a decisão retro.

Matupá/MT, 06 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52656 Nr: 798-82.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR GLESES PEREIRA GOMES

 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 52656.

Processo nº 798-82.2013.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Junior Gleses Pereira Gomes

Requerido: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS

Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos ao Juízo da Comarca de 

Matupá/MT.

Em seguida, inexistindo requerimentos, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Matupá/MT, 06 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53120 Nr: 1236-11.2013.811.0111

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZ(ÍZA) DE DIREITO E DIRETOR(A) DO FÓRUM DA 

COMARCA DE MATUPÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Alves Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Autos nº: 1236-11.2013.811.0111.

Código Apolo nº: 53120.

Vistos.
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Cumpra-se integralmente o despacho anterior.

Para tanto, intime-se o curador do examinado para, em 05 (cinco) dias 

manifestar-se nos autos.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 03 de julho de 2017.

Suelen Barizon

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53120 Nr: 1236-11.2013.811.0111

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZ(ÍZA) DE DIREITO E DIRETOR(A) DO FÓRUM DA 

COMARCA DE MATUPÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Alves Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Autos nº: 1236-11.2013.811.0111.

Código Apolo nº: 53120.

Vistos.

Tendo em vista o aporte do laudo pericial do exame de insanidade mental, 

ABRA-SE VISTA ao Ministério Público e, em seguida, ao curador do 

examinando para, em 05 (cinco) dias sucessivos, manifestarem.

Após, conclusos.

Matupá/MT, 15 de março de 2017.

Suelen Barizon

Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 30366 Nr: 820-19.2008.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Matupá Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isabel Aparecida Carreira, RAMIRO CARREIRA, 

Beatriz Carreira, DIOGENES CARREIRA, KARINA CARREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ AMANCIO DE 

CARVALHO - OAB:6019-A/MT

 Processo nº 820-19.2008.811.0111 (Código 30366)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: Auto Posto Matupá Ltda

Executados: Isabel Aparecida Carreira e Outros

Vistos.

Defiro o requerimento formulado (f.141).

Suspendo o curso processual pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar 

da data do pedido.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 06 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 30952 Nr: 1396-12.2008.811.0111

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Valdir de Oliveira Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ILTON DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O DO(A) ADVOGADO(A), DR(ª): MARCUS AUGUSTO 

GIRALDI MACEDO, PARA QUE NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, DEVOLVA 

OS AUTOS ACIMA INDICADOS A ESTE CARTÓRIO SOB PENA DE BUSCA 

E APREENSÃO E APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CABÍVEIS.

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 60683 Nr: 4095-44.2016.811.0030

 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: Aldo Rafael

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF, impulsiono o processo para que 

seja a parte requerente intimada para, no prazo legal, informar o CPF do de 

cujus, conforme requerido na Ref. 36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 16661 Nr: 1409-60.2008.811.0030

 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: Osvaldo Constantino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os 

autos para intimar a parte apelada Osvaldo Constantino da Silva 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.: 73670 Nr: 2308-09.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Valtemir Castanha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 DECISÃO/Mandado de intimação

Vistos etc.

Observa-se que as alegações apresentadas pelo denunciado 

confundem-se com o próprio mérito da demanda.

 Neste aspecto, há nos autos indícios suficientes que autorizam a 

persecução penal. Assim, não há prova cabal de que o acusado não seja 

autor do fato que imputado, razão pela qual prescinde de instrução 

probatória.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do(s) acusado(s) nos termos do art. 415 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Dessa forma, designo o dia 17/10/2018, às 14h00mim, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado).

A presente decisão vale como mandado de intimação.
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 Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31006 Nr: 123-68.2013.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra de Azevedo Pitaluga EPP, 

Alessandra de Azevedo Pitaluga, Carlito Nunes Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:MS 

12.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denfesoria Publica/MT - 

OAB:

 INTIMO o procurador da parte autora, DR. ANDRÉ ASSIS ROSA (OAB/MT 

19.077-A, para manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, às 

flls. 91.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10802 Nr: 492-33.2011.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Eleitoral, Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joabe Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, NILTON GOMES DA SILVA - OAB:851

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE NORTELÂNDIA - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI (CPP, ART. 

432)

A Doutora Marina Carlos França, Juiz(a) de Direito e Presidente do Tribunal 

do Júri da Comarca de Nortelândia - 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 a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular 

do Júri , na sessão Ordinária, com início previsto para o dia , 19/10/2018 

às 08:30 horas, é a seguinte, ficando, contudo, sujeita a modificações 

posteriores em virtude de outros feitos que fiquem concluídos para o 

julgamento:

 DATA DADOS DO PROCESSO

19/10/2018

CÓD. 10802 RÉU: JOABE GOMES DE OLIVEIRA VÍTIMA: SEBASTIÃO 

SOARES DA SILVA ADVOGADOS; JOSÉ CARLOS DE A. BENEVIDES E 

DR. NILTON GOMES DA SILVA

Eu, Bethânia Maximiana de Souza (Técnico Judicial), que o digitei. 

E___________Taiza Ormond Granja(Gestora Judicial), o conferi.

Nortelândia - MT, 25 de setembro de 2018.

Marina Carlos França

JUIZA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30041 Nr: 565-05.2011.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agmar Martins Faria, Amélio Martins Faria, 

Agnaldo Martins Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Stumpf Jacob. 

Gonçalves - OAB:5.362/MT

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s, via Diário Eletrônico, 

para manifestar nos autos, a cerca da certidão negativa do Oficial de 

Justiça, retro.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10802 Nr: 492-33.2011.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Eleitoral, Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joabe Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, NILTON GOMES DA SILVA - OAB:851

 EESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE NORTELÂNDIA - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI (CPP, ART. 

432)

A Doutora Marina Carlos França, Juíza de Direito e Presidente do Tribunal 

do Júri da Comarca de Nortelândia - 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 a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular 

do Júri , na sessão ORDINÁRIA, com início previsto para o dia , 19/10/2018 

às 08:00 horas, é a seguinte, ficando, contudo, sujeita a modificações 

posteriores em virtude de outros feitos que fiquem concluídos para o 

julgamento:

 DATA DADOS DO PROCESSO

19/10/2018

CÓD. 10802

 RÉU: JOABE GOMES DE OLIVEIRA

 VÍTIMA:SEBASTIÃO SOARES DA SILVA ADVOGADOS: JOSÉ C. DE A. 

BENEVIDES E DR. NILTON GOMES DA SILVA

Eu, Bethânia Maximiana de Souza, que o digitei.

Nortelândia - MT, 8 de agosto de 2018.

Marina Carlos França

JUIZA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52033 Nr: 975-07.2016.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA WOLFF 

CHUEIRE WOLF - OAB:44135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro, intime-se a parte autora, por meio de seu(ua) 

procurador(a), para dar o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso II e III, do 

Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se 

pessoalmente a parte autora para suprir a falta igualmente no prazo de 05 

(cinco) dias, também sob pena de extinção, na determinação do art. 485, § 

1º, do Novo Código de Processo Civil.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 35119 Nr: 455-91.2009.811.0090

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILIO JOSÉ PICOLOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao advogado do requerente para querendo, 

impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 35095 Nr: 430-78.2009.811.0090

 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: MARIA MADALENA NASCIMENTO

 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 do requerente para querendo, 

impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 35411 Nr: 744-24.2009.811.0090

 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: JOAQUIM MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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.: 34937 Nr: 272-23.2009.811.0090

 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: MANOEL GOMES NETO

 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 do requerente para, querendo, 

impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 34938 Nr: 273-08.2009.811.0090

 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: LIBERALINA MARTINS GOMES

 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 do requerente para querendo, 

impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61328 Nr: 1092-27.2018.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA PERAL DA SILVA - 

OAB:13404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 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.: 61797 Nr: 1380-72.2018.811.0090

 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: JADSG, RFDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE MOURA SANTOS - 

OAB:24032/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pleito do ente ministerial à Ref: 8.

Intime-se pessoalmente a advogada nomeada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularize sua representação processual em relação a 

parte autora, Ramon Fernando Dinis Freitas, com a apresentação de 

instrumento procuratório, sob pena de extinção do feito.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45858 Nr: 199-12.2013.811.0090

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO CALZOLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIZ SEVERO - 

OAB:27461/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258/A/MT

 Vistos.

Certifique a zelosa Secretaria Judicial a tempestividade do recurso 

apresentado.

Se tempestivo, RECEBO o recurso de apelação somente no efeito 

devolutivo, na determinação do art. 1.012, § 1º, inciso V, do NCPC.
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Intime-se a parte requerida para apresentar as contrarrazões no prazo de 

15 (quinze) dias, na disposição do art. 1.010, § 1º, do NCPC.

Decorrido o prazo, certifique-se.

 Após, com ou sem o aporte das contrarrazões, desapensem-se os autos 

da ação principal (Código 35690) e remetam-se ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas homenagens de estilo.

Se intempestivo, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46617 Nr: 964-80.2013.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI DAMASCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RATIFICO o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido, 

em razão do objeto do pedido, de natureza alimentar.

Verifica-se que a parte requerente/exequente, devidamente intimada, não 

deu o devido prosseguimento ao feito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII e § 1º, do NCPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor 

da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do art. 85, do NCPC, 

levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de 

prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 

2º, do NCPC). Mas com o deferimento da gratuidade da justiça, tais valores 

ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente 

podendo ser executados com a demonstração pelo credor de que a 

situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

NCPC.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58935 Nr: 2270-45.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSIS GOMES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 Vistos.

Defiro o pleito Ministerial de Ref: 23.

CANCELO a audiência anteriormente designada.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em desfavor da parte ré, imputando-lhe(s) a prática do(s) crime(s) 

elencado na peça acusatória.

 Demonstrada a existência da materialidade e de indícios de autoria, bem 

como preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, RECEBO A DENÚNCIA 

em todos os seus termos.

Cite-se o acusado, por intermédio de seu(s) advogado(s) (Ref: 23), para, 

nos termos do art. 406 do Código de Processo Penal, responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

No que tange ao requerimento na cota de oferecimento da denúncia de 

antecedentes junto ao Instituto de Identificação Nacional e do Estado do 

Mato Grosso e/ou de Comarcas diversas desta, tendo em vista que o 

“parquet” deixou de comprovar a impossibilidade de trazê-los aos autos, 

os indefiro, nos termos do art. 1.373, inciso II, da CNGC.

 Comunique-se o recebimento da denúncia em desfavor do(a)(s) 

increpado(a)(s) ao Instituto de Identificação e ao Sistema Nacional de 

Informação Criminal (SINIC), ressaltando-se que, quanto ao Cartório 

Distribuidor, tal providência é desnecessária, já que efetivada com a 

própria distribuição da presente.

 Requisite-se a folha de antecedentes criminais do(a)(s) acusado(a)(s) ao 

cartório distribuidor, caso ausentes nos autos.

 Anote-se no sistema processual informatizado o prazo provável para a 

prescrição.

 Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61365 Nr: 1106-11.2018.811.0090

 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: NDOB, OB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O, THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - OAB:MT/13.388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e JULGO o processo extinto, com análise de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça à parte autora NILCEIA DE OLIVEIRA 

BIZIO, presumida a hipossuficiência ante a postulação por Defensor(a) 

Dativo(a), nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC.Anote-se que a cônjuge 

virago voltará a usar o nome de solteira.No que tange ao pedido de 

concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, a alegada 

hipossuficiência da parte autora, OSMAR BIZIO, não restou demonstrada. 

Malgrado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência 

seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos:“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

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

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56349 Nr: 1000-83.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11324/O

 Vistos. Diante do comprovante acostado pela defesa, reputo justificada a 

ausência do réu na solenidade do dia 29 de maio de 2018, em que vigente 

a “greve dos caminhoneiros”. Ante o exposto, sem fatores impeditivos e 

sendo regular a proposta oferecida pela vítima e aceita pelo increpado, 

HOMOLOGO a composição civil dos danos e, com isso, JULGO EXTINTO o 

feito, na forma do art. 74 da Lei 9.099/95. Saem os presentes intimados. 
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Cumpra-se.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39034 Nr: 761-23.2010.811.0091

 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: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucídio Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:OAB/MT-10.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, designe depositário a quem o bem penhorado será 

confiado, com sua respectiva qualificação e, sendo possível, número de 

telefone, a fim de facilitar a sua localização no momento de cumprimento 

do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78840 Nr: 1759-10.2018.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vara Especializada da Família e Sucessões de 

Sinop-MT, AMMdL, Renata Marques de Lara, Ana Neri Marques dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir Gonçalves Ramos, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 13171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00 cada) = 01

Guia para deslocamento ao Município de Nova Bandeirantes/MT - zona 

rural = R$3,00 (três) reais para cada quilômentro percorrido pelo Oficial de 

Justiça, devendo ser considerando o percurso de ida e volta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71021 Nr: 1199-39.2016.811.0091

 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: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Alto 

Tapajós - CISRAT, Asiel Bezerra de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nova Bandeirantes - MT, Solange 

Sousa Kreidloro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jayme Eburneo Queiroz - 

OAB:16.469

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 71021 – Autos nº 1199-39.2016.811.0091

 SENTENÇA

Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Consórcio Intermunicipal de 

Saúde a Região de Alto Tapajós - Cisrat representado por seu presidente 

Asiel Bezerra de Araújo, em desfavor de Município de Nova Bandeirantes 

– MT representado por sua prefeita Solange Sousa Kreidloro, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 55 o requerido peticionou pelo arquivamento dos autos mediante o 

pagamento da dívida.

À fl.69 o autor se manifestou de acordo com o petitório de fls. 55/56.

É o relatório. Decido.

O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 924.  Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Desse modo, o processo deve ser extinto, tendo em vista que as partes 

informaram que houve a satisfação do crédito.

Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento no art. 

924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 02 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39619 Nr: 1351-97.2010.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monte Verde Materiais Para Contrução - 2 

Irmãos Materiais para Construção LTDA, David de Souza, Ari Elizeu de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora, sobre a certidão 

negativa de citação de fl. 54, 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.: 70507 Nr: 1902-48.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudineia da Costa de Camargo, IRACEMA HAMANN 

MATIAS, DANILO DA COSTA MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Viação Redentor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Wagner Matias - 

OAB:50423 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito para o fim 

de proceder a Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o 

pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser emitida no Site do 

TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção "Emissão de Guia de 

Diligência".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 70585 Nr: 1933-68.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ROBERTO BRATZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Sebastião de Campos 

Sobrinho - OAB:6203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono o presente feito para intimar 

a parte exequente para que realize o pagamento da diligência do sr. Oficial 

de justiça lotado na Comarca de Nova Ubiratã - MT, posto que a citação 

será cumprida na Comarca de Nova Ubiratã, e que a diligência quitada 
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para a Comarca de Sorriso não pode ser aproveitada ou redirecionada 

para esta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 20084 Nr: 12-65.2004.811.0107

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: WJA, IIMA, JP, MIDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU ROVEDA JUNIOR - 

OAB:5688-A/MT, Renata de Souza Poletti - OAB:9771-B/MT, Renata 

de Souza Poletti - OAB:9771-B/MT., ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER VICENTE LEON - 

OAB:4.146-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte executada, na pessoa do 

Procurador, acerca da averbação da matrícula do imóvel de matrícula 

R1/1528, nos termos do artigo 841 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 19987 Nr: 9-13.2004.811.0107

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: WANDERLEY JOSE ALBERTI, JOSIMAR PETROSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CAVALCANTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE PICCOLI VALENDORFF - 

OAB:6407-B/MT, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A/MT, Renata de 

Souza Poletti - OAB:9771-B/MT., ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER VICENTE LEON - 

OAB:4.146-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte executada, na pessoa do 

Procurador, acerca da averbação da matrícula do imóvel de matrícula 

R1/1528, nos termos do artigo 841 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68467 Nr: 1050-24.2018.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DUARTE BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19229/MT

 “Vistos. I - Sem aprofundar ao mérito da prova produzida, é inegável que 

a droga apreendida nos autos (5 tabletes de maconha, totalizando quase 

dois quilos) foi encontrada na residência do acusado, enterrada no quintal, 

tendo ele assumido a propriedade da droga quando de sua prisão, 

conforme relatado pelos policiais militares nesta data. Some-se a tal fato 

as informações colhidas nesta audiência de que o réu praticava comércio 

de drogas nesta cidade, em auxilio a terceira pessoa chamada “Suzana”. 

Tais circunstâncias são suficientes para demonstrar a periculosidade 

concreta do acusado e a necessidade de mantê-lo preso cautelarmente, 

por garantia da ordem pública, diante da provável e possível reiteração 

delitiva. Ante o exposto indefiro o pedido de revogação de prisão 

preventiva. II - Expeça-se ofício à DPJC desta comarca solicitando-se o 

laudo definitivo de constatação de drogas. III- Homologo o pedido de 

desistência da testemunha Eclesiarte Alves Gaiozo. IV – Com a juntada do 

exame definitivo, declaro encerrada a instrução e concedo o prazo 

sucessivo de cinco dias para a acusação e defesa apresentarem 

memoriais finais. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.” Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Giovano José Bom Despacho Farias, Estagiário, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos que aqui estão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67574 Nr: 604-21.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUZIR AGROPECUÁRIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. R. DE QUEIROZ GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAFAEL DA SILVA 

TAVEIRA - OAB:15471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA APARECIDA FRAZÃO 

ZUNTA - OAB:

 Vistos.

Havendo necessidade de readequação da pauta, visto que nesta mesma 

data haverá Sessão do Tribunal do Júri - processo n° 

532-20.2007.811.0107 / Cód. Apolo n°: 31124 -, REDESIGNO o ato 

aprazado para o dia 20 de março de 2018, às 13h30min, permanecendo 

inalterados os demais comandos lançados anteriormente.

Oficie-se o Juízo Deprecante, 2ª Vara Cível da Comarca de Campo 

Verde/MT, a respeito desta decisão.

Intimem-se.

Cumpra-se, servindo a cópia da presente decisão como mandado/ofício, 

ante a escassez de servidores nesta Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56051 Nr: 874-50.2015.811.0107

 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: Ozemar Rossetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11973, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741/O, RAFAEL 

ESTEVES STELLATO - OAB:10825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331, EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - OAB:18159/O

 Vistos.

Havendo necessidade de readequação da pauta, visto que nesta mesma 

data haverá Sessão do Tribunal do Júri - processo n° 

532-20.2007.811.0107 / Cód. Apolo n°: 31124 -, REDESIGNO o ato 

aprazado para o dia 20 de março de 2018, às 14h, permanecendo 

inalterados os demais comandos lançados anteriormente.

Intimem-se.

Cumpra-se, servindo a cópia da presente decisão como mandado, ante a 

escassez de servidores nesta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 70662 Nr: 1968-28.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVAIR ROBERTO VITORINO , LUCIA 

CRUBELATI ARAGÃO VITORINO, CARLOS ROBERTO VITORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO CRISTIANO DA 

COSTA RIBEIRO - OAB:14599, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OBA/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Presentes os requisitos legais e regulamentares, recebo a missiva.

Para o fiel cumprimento de sua finalidade, determino que a avaliação dos 

bens descritos na presente epístola seja realizada pelo Sr. Oficial de 

Justiça, com arrimo no caput do art. 870 do Código de Processo Civil.

Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as nossas homenagens e 

baixas de estilo.

Sirva-se a presente decisão como mandado/ofício.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 70023 Nr: 1700-71.2018.811.0107

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA DA SILVA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA TALHARIZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Com arrimo nos artigos 9º e 10 do CPC, determino a intimação da parte 

autora, por intermédio de seu patrono via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste quanto ao teor da certidão de ref. 2.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68678 Nr: 1138-62.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR HANAUER DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR CORDEIRO DOS SANTOS, 

ALEXSANDRO CORDEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a juntada de substabelecimento e 

instrumento procuratório, conforme postulado pelo requerido (ref. 17).

Ainda, considerando o interesse das partes na autocomposição, DEFIRO o 

pedido de suspensão deste feito, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a 

partir da data de seu requerimento.

Decorrido o prazo supra sem manifestação, certifique-se a eventual 

presença de contestação e intime-se o autor via DJE para requerer o que 

entender necessário, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000079-56.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING JUNIOR (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING (ADVOGADO(A))

BENEDITO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

VISTOS. Cite(m)-se e notifique(m)-se o(a)(s) reclamado(a)(s) de todo o 

teor da presente ação (cópia anexa), bem como para que compareça(m) 

perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em 

audiência a ser realizada no dia 28/11/2018, às 14:00 horas, 

advertindo-o(a)(s) de que o seu não comparecimento poderá(ao) lhe(s) 

acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as 

alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da 

Lei n.º 9.099/95). Fica advertida a parte requerente que sua ausência 

implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 

Cabe salientar que é necessário o comparecimento pessoal das partes a 

qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física 

seja representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9°, § 4°, da Lei n° 9.099/95). 

Intime-se. Cumpra-se, servindo cópia desta decisão como mandado/carta 

AR, ante a escassez de servidores na Comarca. Glauber Lingiardi 

Strachicini, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-40.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUCIANY FRANCIELLY SPULDAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER GERALDINI RUIZ (REQUERIDO)

MARIANA DA CUNHA PEREIRA (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Ante a manifestação das partes por realização de audiência 

instrutória, designo audiência de conciliação/instrução e julgamento para o 

dia 24 de OUTUBRO DE 2018, às 16:20 HORAS. Intimem-se as partes, 

cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas de seus 

advogados e, no máximo, de 03 testemunhas. Caso queiram que as 

mesmas sejam intimadas por este Juízo, deverão requerer até 10 (dez) 

dias antes da realização da audiência instrutória. Intime-se as partes na 

pessoa de seus advogados, via DJE. Cumpra-se. Glauber Lingiardi 

Strachicini, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010072-72.2015.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PILONI ZORTEA (ADVOGADO(A))

OSVALDO PEREIRA BRAGA (ADVOGADO(A))

JOSE GILMAR TENNROLLER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

OZIEL DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos. Ante a manifestação das partes por realização de audiência 

instrutória, designo audiência de conciliação/instrução e julgamento para o 

dia 24 de OUTUBRO DE 2018, às 15:30 HORAS. Intimem-se as partes, 

cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas de seus 

advogados e, no máximo, de 03 testemunhas. Caso queiram que as 

mesmas sejam intimadas por este Juízo, deverão requerer até 10 (dez) 

dias antes da realização da audiência instrutória. Intime-se as partes na 

pessoa de seus advogados, via DJE. Cumpra-se. Glauber Lingiardi 

Strachicini, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010123-49.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

TRANSPORTADORA JATOBA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA (REQUERIDO)

PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM (ADVOGADO(A))

NIDERA SEMENTES LTDA. (REQUERIDO)

CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

 

VISTOS. Tendo em vista que a carta de citação foi entregue ao requerido 

Transportes Rodoviário 1500 somente após à audiência de conciliação 

(27/01/2017), e ante a manifestação da mesma pelo interesse na 

audiência, designo o dia 21/11/2018, às 17:00 horas, para realização de 

audiência de conciliação. Cite(m)-se e notifique(m)-se o(a)(s) 

reclamado(a)(s) de todo o teor da presente ação (cópia anexa), bem como 

para que compareça(m) perante este Juizado Especial Cível, no Fórum 

desta Comarca, em audiência a ser realizada, advertindo-o(a)(s) de que o 

seu não comparecimento poderá(ao) lhe(s) acarretar prejuízos, como o de 

serem consideradas como verdadeiras as alegações iniciais e proferido o 

julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 9.099/95). Fica 

advertida a parte requerente que sua ausência implicará extinção do feito, 

na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Cabe salientar que é 

necessário o comparecimento pessoal das partes a qualquer das 

audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física seja 

representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9°, § 4°, da Lei n° 9.099/95). 

Intime-se. Cumpra-se. Tendo em vista que as partes possuem 

Procuradores constituídos, intimem-se via DJE para comparecimento à 

audiência designada. Glauber Lingiardi Strachicini, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010030-52.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA RODRIGUES ALVARES (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO VIEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

VISTOS. Cite(m)-se e notifique(m)-se o(a)(s) reclamado(a)(s) de todo o 

teor da presente ação (cópia anexa), bem como para que compareça(m) 

perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em 
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audiência a ser realizada no dia 21/11/2018, às 16:00 horas, 

advertindo-o(a)(s) de que o seu não comparecimento poderá(ao) lhe(s) 

acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as 

alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da 

Lei n.º 9.099/95). Fica advertida a parte requerente que sua ausência 

implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 

Cabe salientar que é necessário o comparecimento pessoal das partes a 

qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física 

seja representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9°, § 4°, da Lei n° 9.099/95). 

Intime-se. Cumpra-se, servindo cópia desta decisão como mandado/carta 

AR, ante a escassez de servidores na Comarca. Glauber Lingiardi 

Strachicini, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010111-35.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI JOSE HANTT (REQUERIDO)

 

VISTOS. Cite(m)-se e notifique(m)-se o(a)(s) reclamado(a)(s) de todo o 

teor da presente ação (cópia anexa), bem como para que compareça(m) 

perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em 

audiência a ser realizada no dia 21/11/2018, às 15:30 horas, 

advertindo-o(a)(s) de que o seu não comparecimento poderá(ao) lhe(s) 

acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as 

alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da 

Lei n.º 9.099/95). Fica advertida a parte requerente que sua ausência 

implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 

Cabe salientar que é necessário o comparecimento pessoal das partes a 

qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física 

seja representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9°, § 4°, da Lei n° 9.099/95). 

Intime-se. Cumpra-se, servindo cópia desta decisão como mandado/carta 

AR, ante a escassez de servidores na Comarca. Glauber Lingiardi 

Strachicini, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-88.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINERE SOARES BRANDAO NOVA (REQUERENTE)

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

morais ajuizada por Rosinere Soares Brandão Nova em face de Banco do 

Brasil S.A. Ocorre que anterior a citação da reclamada, a parte autora 

peticionou retificando o polo passivo para Banco Cooperativo Sicredi S/A. 

Porém, o feito prosseguiu sem análise de tal pleito. Assim, julgo extinto o 

feito, sem exame do mérito com relação ao requerido BANCO DO BRASIL 

S.A Em prosseguimento do feito, determino a retificação do polo passivo, 

fazendo constar Banco Cooperativo Sicredi S/A. Cite(m)-se e notifique(m)

-se o(a)(s) reclamado(a)(s) de todo o teor da presente ação (cópia 

anexa), bem como para que compareça(m) perante este Juizado Especial 

Cível, no Fórum desta Comarca, em audiência a ser realizada no dia 

21/11/2018, às 15:00 horas, advertindo-o(a)(s) de que o seu não 

comparecimento poderá(ao) lhe(s) acarretar prejuízos, como o de serem 

consideradas como verdadeiras as alegações iniciais e proferido o 

julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 9.099/95). Fica 

advertida a parte requerente que sua ausência implicará extinção do feito, 

na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Cabe salientar que é 

necessário o comparecimento pessoal das partes a qualquer das 

audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física seja 

representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9°, § 4°, da Lei n° 9.099/95). 

Intime-se. Cumpra-se, servindo cópia desta decisão como mandado/carta 

AR, ante a escassez de servidores na Comarca. Glauber Lingiardi 

Strachicini, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010125-19.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING (ADVOGADO(A))

CLARICE UEBEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

VISTOS. Cite(m)-se e notifique(m)-se o(a)(s) reclamado(a)(s) de todo o 

teor da presente ação (cópia anexa), bem como para que compareça(m) 

perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em 

audiência a ser realizada no dia 21/11/2018, às 14:30 horas, 

advertindo-o(a)(s) de que o seu não comparecimento poderá(ao) lhe(s) 

acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as 

alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da 

Lei n.º 9.099/95). Fica advertida a parte requerente que sua ausência 

implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 

Cabe salientar que é necessário o comparecimento pessoal das partes a 

qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física 

seja representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9°, § 4°, da Lei n° 9.099/95). 

Intime-se. Cumpra-se, servindo cópia desta decisão como mandado/carta 

AR, ante a escassez de servidores na Comarca. Glauber Lingiardi 

Strachicini, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-38.2015.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES (ADVOGADO(A))

LIDIANA SANTOS GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA (REQUERIDO)

 

VISTOS. Cite(m)-se e notifique(m)-se o(a)(s) reclamado(a)(s) de todo o 

teor da presente ação (cópia anexa), bem como para que compareça(m) 

perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em 

audiência a ser realizada no dia 21/11/2018, às 14:00 horas, 

advertindo-o(a)(s) de que o seu não comparecimento poderá(ao) lhe(s) 

acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as 

alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da 

Lei n.º 9.099/95). Fica advertida a parte requerente que sua ausência 

implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 

Cabe salientar que é necessário o comparecimento pessoal das partes a 

qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física 

seja representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9°, § 4°, da Lei n° 9.099/95). 

Intime-se. Cumpra-se, servindo cópia desta decisão como mandado/carta 

AR, ante a escassez de servidores na Comarca. Glauber Lingiardi 

Strachicini, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-59.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

MONICA LEITE SANTOS (REQUERENTE)

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIR BRAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 
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SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERIDO)

 

VISTOS. Em que pese as alegações da parte autora com relação a citação 

da requerida, tenho que não merece prosperar, haja vista o AR de citação 

ter sido recebido (11/10/2017) após a audiência realizada (05/10/2017). 

Ademais, quanto ao teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça de id 

10267483, não se pode considerar válida a citação/intimação da 

requerida, haja vista o objeto do mandado referir-se tão somente a 

intimação da parte autora, não apresentando as formalidades legais para 

citação e intimação para cumprimento da liminar (cópia da petição inicial e 

principais documentos), sendo que para o devido cumprimento da 

citação/intimação foi expedida carta AR para o endereço informado na 

petição inicial. Assim, a fim de evitar futuras nulidades processuais 

designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 21/11/2018, às 

13:30 horas. Cite(m)-se e notifique(m)-se o(a)(s) reclamado(a)(s) de todo 

o teor da presente ação (cópia anexa), bem como para que compareça(m) 

perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em 

audiência a ser realizada, advertindo-o(a)(s) de que o seu não 

comparecimento poderá(ao) lhe(s) acarretar prejuízos, como o de serem 

consideradas como verdadeiras as alegações iniciais e proferido o 

julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 9.099/95). Fica 

advertida a parte requerente que sua ausência implicará extinção do feito, 

na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Cabe salientar que é 

necessário o comparecimento pessoal das partes a qualquer das 

audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física seja 

representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9°, § 4°, da Lei n° 9.099/95). 

Intime-se. Cumpra-se, servindo cópia desta decisão como mandado/carta 

AR, ante a escassez de servidores na Comarca. Glauber Lingiardi 

Strachicini, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010118-27.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

MISIAK E MISIAK LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM (ADVOGADO(A))

RAFAEL BICCA MACHADO (ADVOGADO(A))

TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA (REQUERIDO)

NIDERA SEMENTES LTDA. (REQUERIDO)

LUCIANO BENETTI TIMM (ADVOGADO(A))

 

VISTOS. Cite(m)-se e notifique(m)-se o(a)(s) reclamado(a)(s) de todo o 

teor da presente ação (cópia anexa), bem como para que compareça(m) 

perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em 

audiência a ser realizada no dia 14/11/2018, às 17:00 horas, 

advertindo-o(a)(s) de que o seu não comparecimento poderá(ao) lhe(s) 

acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as 

alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da 

Lei n.º 9.099/95). Fica advertida a parte requerente que sua ausência 

implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 

Cabe salientar que é necessário o comparecimento pessoal das partes a 

qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física 

seja representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9°, § 4°, da Lei n° 9.099/95). 

OFICIE-SE A COMARCA DE RONDONÓPOLIS A FIM DE INFORMAR A 

NOVA DATA DA AUDIÊNCIA DESIGNADA. Glauber Lingiardi Strachicini, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-28.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

VISTOS. Cite(m)-se e notifique(m)-se o(a)(s) reclamado(a)(s) de todo o 

teor da presente ação (cópia anexa), bem como para que compareça(m) 

perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em 

audiência a ser realizada no dia 14/11/2018, às 16:00 horas, 

advertindo-o(a)(s) de que o seu não comparecimento poderá(ao) lhe(s) 

acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as 

alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da 

Lei n.º 9.099/95). Fica advertida a parte requerente que sua ausência 

implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 

Cabe salientar que é necessário o comparecimento pessoal das partes a 

qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física 

seja representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9°, § 4°, da Lei n° 9.099/95). 

Intimem-se. Cumpra-se, servindo cópia desta decisão como 

mandado/carta AR, ante a escassez de servidores nesta Comarca 

Glauber Lingiardi Strachicini, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-50.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

ADRIANO DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

VISTOS. Cite(m)-se e notifique(m)-se o(a)(s) reclamado(a)(s) de todo o 

teor da presente ação (cópia anexa), bem como para que compareça(m) 

perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em 

audiência a ser realizada no dia 14/11/2018, às 14:30 horas, 

advertindo-o(a)(s) de que o seu não comparecimento poderá(ao) lhe(s) 

acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as 

alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da 

Lei n.º 9.099/95). Fica advertida a parte requerente que sua ausência 

implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 

Cabe salientar que é necessário o comparecimento pessoal das partes a 

qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física 

seja representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9°, § 4°, da Lei n° 9.099/95). 

Intimem-se. Cumpra-se, servindo cópia desta decisão como 

mandado/carta AR, ante a escassez de servidores nesta Comarca Cite-se 

à requerida no endereço constante a petição inicial. Glauber Lingiardi 

Strachicini, Juiz de Direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010118-27.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

MISIAK E MISIAK LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM (ADVOGADO(A))

RAFAEL BICCA MACHADO (ADVOGADO(A))

TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA (REQUERIDO)

NIDERA SEMENTES LTDA. (REQUERIDO)

LUCIANO BENETTI TIMM (ADVOGADO(A))

 

VISTOS. Cite(m)-se e notifique(m)-se o(a)(s) reclamado(a)(s) de todo o 

teor da presente ação (cópia anexa), bem como para que compareça(m) 

perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em 

audiência a ser realizada no dia 14/11/2018, às 17:00 horas, 

advertindo-o(a)(s) de que o seu não comparecimento poderá(ao) lhe(s) 

acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as 

alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da 

Lei n.º 9.099/95). Fica advertida a parte requerente que sua ausência 

implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 

Cabe salientar que é necessário o comparecimento pessoal das partes a 

qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física 
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seja representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9°, § 4°, da Lei n° 9.099/95). 

OFICIE-SE A COMARCA DE RONDONÓPOLIS A FIM DE INFORMAR A 

NOVA DATA DA AUDIÊNCIA DESIGNADA. Glauber Lingiardi Strachicini, 

Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010072-72.2015.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PILONI ZORTEA (ADVOGADO(A))

OSVALDO PEREIRA BRAGA (ADVOGADO(A))

JOSE GILMAR TENNROLLER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

OZIEL DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

Vistos. Ante a manifestação das partes por realização de audiência 

instrutória, designo audiência de conciliação/instrução e julgamento para o 

dia 24 de OUTUBRO DE 2018, às 15:30 HORAS. Intimem-se as partes, 

cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas de seus 

advogados e, no máximo, de 03 testemunhas. Caso queiram que as 

mesmas sejam intimadas por este Juízo, deverão requerer até 10 (dez) 

dias antes da realização da audiência instrutória. Intime-se as partes na 

pessoa de seus advogados, via DJE. Cumpra-se. Glauber Lingiardi 

Strachicini, Juiz de Direito.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77713 Nr: 747-47.2017.811.0106

 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: Odelice Oliveira Nascimento

 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:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

diante da decisão do Superior Tribunal de Justiça, tema: 629. CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos 

honorários advocatícios, os quais, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do 

CPC, arbitro em 10% (dez por cento) o valor da causa, no entanto, 

SUSPENDO a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.Certificado 

o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.Publique. Registre. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68814 Nr: 772-41.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joiça Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo São Joaquim-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Becker - OAB:MT 14071-O, 

Marco Antônio Algodoal de Almeida - OAB:MT 1270/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, a improcedência da impugnação é medida que se 

impõe.DISPOSITIVOPosto isso, julgo por sentença com resolução de 

mérito, IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, e HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pela contadoria judicial às fls. 422/422-verso. Transitada em 

julgado, expeça-se o respectivo precatório em favor da parte requerente e 

RPV em favor do advogado, de forma individualizada, devendo ser 

encaminhados ao Município de Novo São Joaquim-MT para 

pagamento.Condeno a parte executada/impugnante ao pagamento de 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor descrito 

como excesso de execução, qual seja: R$ 32.189,00 (diferença entre os 

cálculos de fls. 422/422-v e 427), em consonância com o art. 85, §3°, I, do 

CPC.Sem custas, diante da isenção legal.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria para 

providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010566-03.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JOSE GUILHERME QUEIROZ LINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN DIONIZIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010566-03.2016.8.11.0106; Valor causa: R$ 22.264,01; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PERDAS E 

DANOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JOSE GUILHERME QUEIROZ LINO Parte Ré: 

REQUERIDO: JONATHAN DIONIZIO DA SILVA Processo nº 

8010566-03.2016.8.11.0106 Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. A Parte Reclamada 

devidamente citada, compareceu à audiência de conciliação (ID n. 

7959833), contudo, não apresentou contestação no prazo legal, razão 

pela qual, nos termos do art. 20, caput, da lei 9.099/95 e art. 344 do CPC, 

reconheço a revelia. Passo ao mérito. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte reclamante 

indenização por danos morais, ao argumento de que esteve no evento 

“BALADA AUTOMOTIVA CROSS”, tendo sido agredido fisicamente por 

“socos e pontapés no banheiro do recinto” pelo requerido e seus irmãos 

Rogério de Macedo Figueira e Thiago de Macedo Figueira. Aduz que as 

vias de fato foram encerradas por terceiros e foram iniciadas por motivos 

que desconhece. Junto com a inicial vieram boletim de ocorrência do fato, 

bem como exame de corpo de delito de lesão corporal. Requer 

indenização por danos morais e materiais. Tenho que razão parcial assiste 

ao reclamante. A jurisprudência, em casos análogos, entende que é 

cabível o dano moral para o caso em tela. Senão, vejamos: JUIZADOS 

ESPECIAIS CIVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA 

INICIAL REJEITADA. CIVIL. DISCUSSÃO DE TRÂNSITO. TENTATIVA DE 

AGRESSÃO FÍSICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM 

ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. A par de o processo nos Juizados Especiais orientar-se 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, na hipótese a petição inicial apresentou clara 

fundamentação e lógica pretensão correspondente. Preliminar de inépcia 

rejeitada. 2. A discussão verbal, quando ultrapassa o limite da 

razoabilidade, pode configurar ato ilícito e gerar danos na esfera moral. É 

evidente a violação da dignidade causada pelo réu, ora recorrente, ao 

descer de seu veículo em via pública e proferir palavras inadequadas ao 

autor, ora recorrido, quebrando com um soco o vidro de seu automóvel. 3. 

Não configura excludente de ilicitude a alegação não provada de que o 

autor teria dirigido gesto obsceno ao réu, ora recorrente, antes da 

agressão. Com efeito, como bem delineado na sentença vergastada, ainda 

que o fato tivesse ocorrido como alegado pelo réu, é nítida a 

desproporção da resposta ao quebrar o vidro do veículo do autor, 

causando evidente risco à sua integridade física. 4. Em atenção aos 
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princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim às 

circunstâncias da lide, à condição socioeconômica das partes, à natureza 

da ofensa e às peculiaridades do caso sob exame, mostra-se excessivo o 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado na sentença monocrática a 

título de danos morais. Deve, portanto, o "quantum" ser fixado em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF - 

ACJ: 20140710191732, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA 

FONSECA, Data de Julgamento: 18/08/2015, 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 01/09/2015 . Pág.: 259) Na hipótese presente, infere-se que a parte 

reclamada agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica do 

reclamante, decorrente do caso fortuito em questão. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 3.000,00. Quanto ao dano material, ainda que a parte 

tenha despendido gastos para a contratação do causídico, entendo que 

as partes podem livremente dispor sobre a contratação de honorários, nos 

termos do código civil em vigor. Podendo, inclusive, fazer nova convenção 

sobre os valores contratados. Razão, pela qual, indefiro o pedido. Quanto 

aos demais pedidos de dano material, entendo que não foram devidamente 

comprovados. Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão 

formulada na inicial, para: 1) declarar a revelia da reclamada, nos termos 

do art. 20, caput, da lei 9.099/95 e art. 344 do CPC, 2) condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Guilherme Audax 

Cezar Fortes Juiz Leigo 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. Novo São Joaquim -MT, data da assinatura digital. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010565-18.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GUILHERME QUEIROZ LINO (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE MACEDO FIGUEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010565-18.2016.8.11.0106; Valor causa: R$ 22.264,01; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PERDAS E 

DANOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JOSE GUILHERME QUEIROZ LINO Parte Ré: 

REQUERIDO: ROGERIO DE MACEDO FIGUEIRA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. A Parte 

Reclamada devidamente citada, compareceu à audiência de conciliação (ID 

n. 7959811), contudo, não apresentou contestação no prazo legal, razão 

pela qual, nos termos do art. 20, caput, da lei 9.099/95 e art. 344 do CPC, 

reconheço a revelia. Passo ao mérito. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte reclamante 

indenização por danos morais, ao argumento de que esteve no evento 

“BALADA AUTOMOTIVA CROSS”, tendo sido agredido fisicamente por 

“socos e pontapés no banheiro do recinto” pelo requerido e seus irmãos 

Rogério de Macedo Figueira e Thiago de Macedo Figueira. Aduz que as 

vias de fato foram encerradas por terceiros e foram iniciadas por motivos 

que desconhece. Junto com a inicial vieram boletim de ocorrência do fato, 

bem como exame de corpo de delito de lesão corporal. Requer 

indenização por danos morais e materiais. Tenho que razão parcial assiste 

ao reclamante. A jurisprudência, em casos análogos, entende que é 

cabível o dano moral para o caso em tela. Senão, vejamos: JUIZADOS 

ESPECIAIS CIVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA 

INICIAL REJEITADA. CIVIL. DISCUSSÃO DE TRÂNSITO. TENTATIVA DE 

AGRESSÃO FÍSICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM 

ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. A par de o processo nos Juizados Especiais orientar-se 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, na hipótese a petição inicial apresentou clara 

fundamentação e lógica pretensão correspondente. Preliminar de inépcia 

rejeitada. 2. A discussão verbal, quando ultrapassa o limite da 

razoabilidade, pode configurar ato ilícito e gerar danos na esfera moral. É 

evidente a violação da dignidade causada pelo réu, ora recorrente, ao 

descer de seu veículo em via pública e proferir palavras inadequadas ao 

autor, ora recorrido, quebrando com um soco o vidro de seu automóvel. 3. 

Não configura excludente de ilicitude a alegação não provada de que o 

autor teria dirigido gesto obsceno ao réu, ora recorrente, antes da 

agressão. Com efeito, como bem delineado na sentença vergastada, ainda 

que o fato tivesse ocorrido como alegado pelo réu, é nítida a 

desproporção da resposta ao quebrar o vidro do veículo do autor, 

causando evidente risco à sua integridade física. 4. Em atenção aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim às 

circunstâncias da lide, à condição socioeconômica das partes, à natureza 

da ofensa e às peculiaridades do caso sob exame, mostra-se excessivo o 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado na sentença monocrática a 

título de danos morais. Deve, portanto, o "quantum" ser fixado em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF - 

ACJ: 20140710191732, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA 

FONSECA, Data de Julgamento: 18/08/2015, 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 01/09/2015 . Pág.: 259) Na hipótese presente, infere-se que a parte 

reclamada agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica do 

reclamante, decorrente do caso fortuito em questão. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 3.000,00. Quanto ao dano material, ainda que a parte 

tenha despendido gastos para a contratação do causídico, entendo que 

as partes podem livremente dispor sobre a contratação de honorários, nos 

termos do código civil em vigor. Podendo, inclusive, fazer nova convenção 

sobre os valores contratados. Razão, pela qual, indefiro o pedido. Quanto 

aos demais pedidos de dano material, entendo que não foram devidamente 

comprovados. Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão 

formulada na inicial, para: 1) declarar a revelia da reclamada, nos termos 

do art. 20, caput, da lei 9.099/95 e art. 344 do CPC, 2) condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Guilherme Audax 

Cezar Fortes Juiz Leigo 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. Novo São Joaquim -MT, data da assinatura digital. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010738-42.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ANA CARLA RODRIGUES MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010738-42.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ANA CARLA 

RODRIGUES MACHADO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobrança indevida pela requeridas, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 
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ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a parte requerida. O 

juízo, no despacho (ID n. 9245632) determinou que a parte requerente no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial, juntando aos autos cópia 

do comprovante de endereço atualizado, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Compulsando, os autos verifica se que a parte requerente 

não cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo em vista o não 

cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no processo, 

autorizando a extinção sem resolução do mérito. Nesse sentido, a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO 

DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. É 

cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, 

quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" o prazo 

para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se insurgido 

em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação Cível Nº 

70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 70059562199 

RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 03/07/2014, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/07/2014).” 

Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição inicial, e, 

consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 

55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, Após análise do processo e dos fundamentos 

aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo e 

HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza seus regulares 

efeitos legais. Novo São Joaquim -MT, data da assinatura digital. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-57.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ (ADVOGADO(A))

RIVALINO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010004-57.2017.8.11.0106; Valor causa: R$ 30.063,74; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: RIVALINO 

FERREIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVO SAO 

JOAQUIM Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, verifiquei as partes 

se autocompuseram (ID n. 9745042), nos termos da petição juntada aos 

autos. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito, face ao disposto no 

artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo 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. Novo São Joaquim -MT, data da assinatura digital. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-87.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MELQUIADES MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO VIEIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000103-87.2017.8.11.0106; Valor causa: R$ 21.539,74; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MELQUIADES MENDES DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: SABEMI 

SEGURADORA SA Vistos, etc. O valor exequendo encontra-se 

integralmente quitado e não havendo insurgência das partes, nos termos 

do artigo 924, II do Código de Processo Civil, reconheço como satisfeito o 

crédito reivindicado e, consequentemente, julgo extinta a presente 

execução. Após, arquive-se. À consideração do(a) Excelentíssimo(a) 

Juiz(a) de Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 

da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus 

patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo 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. Novo São 

Joaquim -MT, data da assinatura digital. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010028-85.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE MOURA SANTOS (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILTON DE SOUZA E SILVA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que foi designada audiência de conciliação, 

conforme os dados indicados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação : Conciliação Data: 26/11/2018 Hora: 09:00 , 

a ser realizada na sede do juízo. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000031-03.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE CRISTINA DE MORAIS (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Parte Autora: 

REQUERENTE: RAIANE CRISTINA DE MORAIS Parte Ré: REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Trata-se de Ação De Inexistência De Débitos C/C 

Indenização Por Danos Morais Com Pedido De Liminar proposta por 

RAIANE CRISTINA DE MORAES em face do TIM CELULAR SA. No 

despacho inicial (Id. 9641970), foi determinada a emenda da inicial para 

apresentação de comprovante de endereço hábil a fazer prova do 

domicílio da parte autora. A parte autora se manifestou Id. 10453170, 

10453166, 10763560, 10763566 e 10763567. Vieram-me conclusos os 

autos. É o relatório. Fundamento. Decido. Conforme se verifica dos autos, 

foi determinada apresentação de comprovante de endereço hábil a fazer 

prova do domicílio da parte autora, que não o fez, uma vez que constatado 

que não foi anexada qualquer prova documental hábil, portanto, a fazer 

prova do seu domicílio. Desta forma, não resta outra medida a não ser a 

extinção do feito ante o indeferimento da petição inicial. Nestes termos, a 

norma processual civil: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial 

não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos 

e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] I - 

indeferir a petição inicial. Portanto a extinção do feito sem resolução de 

mérito é matéria que se impõe. DISPOSITIVO I. Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 321, parágrafo único do CPC, INDEFIRO a petição inicial e, 

consequentemente, JULGO extinto o processo, nos termos do art. 485, 

inciso I do CPC, sem julgamento de mérito. II. DEFIRO a gratuidade da 

justiça à autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais, 

porém suspendendo sua cobrança. III. Com o trânsito em julgado, 

proceda-se com as baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. Novo São 
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Joaquim/MT, 23 de abril de 2018. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 35288 Nr: 403-85.2006.811.0095

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Madeiras Ltda, Vilson Siebert, Marcos 

Antonio Rosini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO SOUSA LIMA 

FALCONI - Procurador da Faz. Nacional - OAB:2.287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para requerente/exequente para manifestar-se 

quanto ao resultado da pesquisa de fls.177/178, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 82378 Nr: 2329-81.2018.811.0095

 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: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTRLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do exeqüente/autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo 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. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 81925 Nr: 2107-16.2018.811.0095

 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, 

Etor Zastrow

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranaíta - MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar o patrono da parte autora para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 79276 Nr: 705-94.2018.811.0095

 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: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A - 

CHTP, Fausto Richter, Instituto Ecológico Cristalino Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 

OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA VECCHIO - OAB:12049/SC

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o (a) patrono (a) do (a) requerente para apresentar o 

comprovante de pagamento das custas processuais que serão 

obrigatoriamente recolhidas no Juízo Deprecante (Comarca de Paranaíta), 

mediante guia de recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de 

Justiça – www.tjmt.jus.br (Art.389 da nova CNGC), no prazo de 15 

(quinze) dias, para proceder o envio via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 81007 Nr: 1698-40.2018.811.0095

 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): JOSENIR SOUSA VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se em relação a certidão do oficial de justiça à ref. 19 (não 

citou; não fez a busca e apreensão).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 80945 Nr: 1661-13.2018.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR MARTINS DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se em relação a certidão do oficial de justiça de Ref. 21 - (não 

citou; não fez a busca e apreensão).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 80944 Nr: 1660-28.2018.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se em relação a certidão do oficial de justiça de ref. 21 - (não 

citou; não fez a busca e apreensão).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 80932 Nr: 1655-06.2018.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR MARTINS DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se em relação a certidão do oficial de justiça de ref. 21 - (não 

citou; não fez a busca e apreensão).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 80924 Nr: 1650-81.2018.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR MARTINS DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se em relação a certidão do oficial de justiça ref. 22 - (não 

citou; não fez a busca e apreensão).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 80922 Nr: 1649-96.2018.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR MARTINS DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se em relação a certidão do oficial de justiça às ref. 21 - (não 

citou; não fez a busca e apreensão).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 74567 Nr: 1323-73.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se em relação a certidão do oficial de justiça de ref. 38, 

realizou somente a apreensão (não citou).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 80943 Nr: 1659-43.2018.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR MARTINS DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se em relação a certidão do oficial de justiça de ref. 22 - (não 

citou; não fez a busca e apreensão).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 80928 Nr: 1652-51.2018.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR MARTINS DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se em relação a certidão do oficial de justiça de ref. 21 - (não 

citou; não fez a busca e apreensão).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 82018 Nr: 2152-20.2018.811.0095

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IP, RSDA, TMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a inicial em todos os seus termos. Processe-se o feito com 

ISENÇÃO DE CUSTAS, por disposição legal contida no artigo 141, § 2º do 

ECA.

Intime-se os requerentes para, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionarem 

aos autos o Termo de Guarda obtido nos autos que tramitou na Comarca 

de Nova Monte Verde-MT, referente a perda e/ou suspensão do poder 

familiar.

Processe-se o presente feito em SEGREDO DE JUSTIÇA (artigo 189, II, 

CPC/2015 e art. 27, ECA).

Não obstante se tenha informado, na inicial, que a ré se encontra em local 

incerto e não sabido, visando dar cumprimento ao disposto no § 1º do art. 

158 do ECA, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para localização 

do endereço da genitora da adotanda, tendo em vista que este magistrado 

encontra-se sem acesso ao sistema SIEL, bem como a inexistência de 

referências para pesquisa junto aos demais sistemas conveniados do 

TJMT.

INTIME-SE a Assistente Social e o(a) Psicólogo(a) credenciados pelo 

Tribunal de Justiça para que realizem um estudo psicossocial na 

residência dos pretensos adotantes, encaminhando relatório conclusivo a 

este Juízo no prazo máximo de quarenta (40) dias, acerca dos benefícios, 

ou não, de se conceder a pretensão inicial (destituição do poder familiar e 

adoção).

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64853 Nr: 1294-28.2014.811.0095

 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: G3 COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, 

ELIEZER MARLOS MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉLIO LUIZ PASSARINI, MARIA RENILDA LEAL 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA - OAB:16241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TACIANE FABIANI - 

OAB:17355/B, Taciane Fabiani - OAB:17355b

 Vistos.

HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo 

formulado entre as partes às fls. 189/190.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea "b" do Código de 

Processo Civil.
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Custas e honorários pro rata (artigo 90, §3º, CPC).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50790 Nr: 920-03.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian de Godoi Favares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SILVA - 

OAB:209457, José Pedro Matias - OAB:MT/18304-O

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DO DENUNCIADO, para apresentar as 

alegações finais escritas, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59326 Nr: 13-57.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Lopes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor dativo o causídico militante nesta municipalidade - Dr. Renato 

Gonçalves Raposo - OAB/MT nº 9892-B, para promover a defesa do réu 

Eduardo Lopes de Souza, bem como para comparecer à audiência 

designada para o dia 30/01/2019 às 15:30 horas, no Fórum de Pedra 

Preta/MT, conforme determinado no Despacho de Ref: 137.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6055 Nr: 322-35.2004.811.0022

 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: Zaher & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Agostinho Santiago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Otávio Marcondes 

Guidio - OAB:5.075-MT, Diego Tobias Damian - OAB:10257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Ines Nunes Garcia 

Ferreira - OAB:3992, Fabrício Ferraz de Andrade - OAB:6973-MT, 

Jeremias Ferraz de Andrade Neto - OAB:3052 - A, Vinicios 

Montavani - OAB:16955

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) - da Parte Autora - nos termos do Capítulo 

02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - para que DEVOLVA em Cartório NO 

PRAZO DE 24:00 HORAS os autos que se encontra em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48006 Nr: 2224-71.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo José Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para reconhecer o direito 

ao autor a gratificação pelo exercício de cargo de confiança, desde a sua 

cessação (15/04/2013), devendo integrar a remuneração para todos os 

efeitos legais, com o pagamento das diferenças salariais a que faz jus 

sobre o 13º salário, férias e terço de férias, devem ser atualizados com 

base no IPCA, desde a data em que cada verba deveria ser paga, e juros 

de 6% ao ano a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ) e até a data 

do efetivo pagamento, devendo tais valores serem apurados em ulterior 

liquidação de sentença.Deixo de condenar o requerido ao pagamento das 

custas, uma vez que isento consoante do Provimento n.º 02/2009-CGJ. 

CONDENO o Requerido, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, 

fixados sobre o valor do valor da condenação atualizada, percentual a ser 

definido quando da apuração da liquidação de sentença, nos termos do 

artigo 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70988 Nr: 1869-22.2018.811.0022

 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: B.K. Prestadora de Serviços LTDA, Antonio Clovis 

Belondi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER AMANCIO DE BARROS - 

OAB:15181

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) PATRONO (A) DO REQUERENTE, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste aos autos acerca da correspondência 

devolvida de Ref: 13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47418 Nr: 2009-95.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Cristina Correa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para reconhecer o direito a 

autora a gratificação pelo exercício de cargo de confiança, desde a sua 

cessação (15/04/2013), devendo integrar a remuneração para todos os 

efeitos legais, com o pagamento das diferenças salariais a que faz jus 

sobre o 13º salário, férias e terço de férias, devem ser atualizados com 

base no IPCA, desde a data em que cada verba deveria ser paga, e juros 

de 6% ao ano a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ) e até a data 

do efetivo pagamento, devendo tais valores serem apurados em ulterior 

liquidação de sentença.Deixo de condenar o requerido ao pagamento das 

custas, uma vez que isento consoante do Provimento n.º 02/2009-CGJ. 

CONDENO o Requerido, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, 

fixados sobre o valor do valor da condenação atualizada, percentual a ser 

definido quando da apuração da liquidação de sentença, nos termos do 

artigo 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42079 Nr: 343-93.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regiane Alves Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) - da Denunciada, Luamar Nascimento 

Canuto, nos termos do Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - para 

que DEVOLVA em Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os autos que se 

encontra em carga fora do prazo legal, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 14691 Nr: 993-19.2008.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, JSB, MVBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542/MT

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) - da Parte Requerida - nos termos do 

Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - para que DEVOLVA em 

Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os autos que se encontra em carga 

fora do prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58972 Nr: 2467-44.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Alves de Arruda, Airton Alves de 

Arruda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) PATRONO (A) DO REQUERENTE, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste aos autos acerca da correspondência 

devolvida de Ref: 29.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 2780 Nr: 258-64.2000.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdevino Teixeira de Lima, Elza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Batista de Melo, Solange Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sintia Pohl Moreira de Castilho 

- OAB:10101-E, Sival Pohl Moreira de Castilho - OAB:3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Alves Velasco - 

OAB:5847

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) - Mauri Carlos Alves de Almeida Filho - 

nos termos do Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - para que 

DEVOLVA em Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os autos que se 

encontra em carga fora do prazo legal, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17256 Nr: 216-63.2010.811.0022

 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: Adélia Rodrigues de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Benedito Lopes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Solange de Almeida 

Moraes Lemes - OAB:14.334-B, Lucas Gabriel Silva França - 

OAB:MT/19363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) - da Parte Autora - nos termos do Capítulo 

02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - para que DEVOLVA em Cartório NO 

PRAZO DE 24:00 HORAS os autos que se encontra em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19166 Nr: 440-64.2011.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renaldo Santos Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Bernardino de 

Mendonça Junior - OAB:16.330

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) - ThaylaneBenevides da Silva - OAB/MT 

23.479 - nos termos do Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - para 

que DEVOLVA em Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os autos que se 

encontra em carga fora do prazo legal, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69296 Nr: 1206-73.2018.811.0022

 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: PCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CORREA DA SILVA - 

OAB:22655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aurilene Lopes Soares - 

OAB:MT/25.082, Marcio Ferreira de Oliveira - OAB:MT/21259/O

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo legal, apresente Impugnação à Contestação de Ref: 16.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 2482 Nr: 36-96.2000.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adélia Rodrigues de Freitas, Luiz Fernando de 

Freitas-ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Benedito Lopes de Oliveira, Jucicley 

Lopes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Solange de Almeida 

Moraes Lemes - OAB:14.334-B, Maria Inêz Mecenas do Carmo - 

OAB:MT/5.852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Gabriel Silva França - 

OAB:MT/19363

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) - da Parte Requerida - nos termos do 

Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - para que DEVOLVA em 

Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os autos que se encontra em carga 

fora do prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62021 Nr: 1359-43.2017.811.0022

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gedion Sojo Carrijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22165, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT/13842/A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os presentes embargos a fim de 

declarar a nulidade da cobrança da comissão de permanência na cédula 

rural pignoratícia nº 40/01562-9, permanecendo válidos todos os demais 

encargos pactuados aplicados à hipótese.Assim, julgo extinto o feito com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC e condeno a 

embargada no pagamento das custas, despesas processuais e os 

honorários advocatícios ao patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §2°, do Código de Processo 

Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70771 Nr: 1772-22.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto de Almeida Paixão, Adeilson Rodrigues 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:MT/15.616, Gustavo Medeiros Araújo - OAB:13.068/MT

 INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DO RÉU ADEILSON RODRIGUES DOS 

SANTOS da audiência designada de instrução e julgamento para o dia 26 

outubro de 2018, às 14h00min, ocasião em que se tomará o depoimento 

das testemunhas de acusação e de defesa, conforme decisão Ref. 55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72266 Nr: 2414-92.2018.811.0022

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Borges Garcia ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20853/A MT, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) PATRONO(S) 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, devendo emitir a guia pelo Sistema 

de Diligência no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de 

pagamento aos autos para posterior juntada. Em caso de dúvidas quanto a 

não localização do endereço na planilha de zoneamento, entrar em contato 

com a Central de Mandados desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50991 Nr: 1003-19.2015.811.0022

 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: Luiz Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Pimentel Barbosa Neto - 

OAB:MT/18.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse 

processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.Sem custas e honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Jonas 

Pimental Barbosa Neto, arbitro 02 (duas) URH. Expeça-se a respectiva 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51365 Nr: 1164-29.2015.811.0022

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurice Fatima dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Segundo Tabelionato de 

Notas e Protesto e Oficiais de Reg., Jorge Correia Farias & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito em decorrência da 

decadência do direito de pleitear a medida cautelar.Considerando que a 

presente ação não tem proveito econômico, condeno a autora ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no artigo 85, §8º, do 

Código de Processo Civil.Sendo a parte autora beneficiária da Justiça 

Gratuita, a exigibilidade das verbas sucumbenciais imposta estão sujeitas 

à condição suspensiva a que se refere o art. 98, § 3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52679 Nr: 1678-79.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para reconhecer o direito 

ao autor a gratificação pelo exercício de cargo de confiança, desde a sua 

cessação (15/04/2013), devendo integrar a remuneração para todos os 

efeitos legais, com o pagamento das diferenças salariais a que faz jus 

sobre o 13º salário, férias e terço de férias, devem ser atualizados com 

base no IPCA, desde a data em que cada verba deveria ser paga, e juros 

de 6% ao ano a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ) e até a data 

do efetivo pagamento, devendo tais valores serem apurados em ulterior 

liquidação de sentença.Deixo de condenar o requerido ao pagamento das 

custas, uma vez que isento consoante do Provimento n.º 02/2009-CGJ. 

CONDENO o Requerido, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, 

fixados sobre o valor do valor da condenação atualizada, percentual a ser 

definido quando da apuração da liquidação de sentença, nos termos do 

artigo 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52738 Nr: 1699-55.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pedra Preta - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Ferreira Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado na petição inicial, 

para DECLARAR INSTITUÍDA a servidão administrativa de passagem do 

imóvel de matrícula n.º 3.610, situado neste Município de Pedra Preta-MT, 

de acordo com as características apontadas na inicial, pertencentes ao 

requerido; condenando o réu na obrigação de fazer consistente em 

permitir o Município de Pedra Preta a acessar o lote de sua propriedade 

para construção da rede de água e esgoto.CONDENO o requerido às 

custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no artigo 

85, §8º, 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, 02 de outubro de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51739 Nr: 1344-45.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Inês Arceli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT/19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte requerente em 

ref. 35, visando suprir a contradição na sentença retro.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Os embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 

1.023, do Código de Processo Civil.

Os Pressupostos dos embargos de declaração é a correção de erro 
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material, obscuridade, omissão ou pontos contraditórios existentes nas 

decisões, sentenças e acórdãos.

Pois bem.

Após atenta análise ao recurso oposto pelo embargante, não verifico a 

existência de qualquer contradição na sentença proferida em ref. 30.

Os fundamentos expostos nos embargos de declaração visam, tão 

somente, a reconsideração da decisão de mérito e não sanar qualquer 

contradição e/ou omissão.

Diante disso, uma vez que apenas o erro material, as omissões, 

contradições e obscuridades previstas no artigo 1.023 do Código de 

Processo Civil, dão ensejo à oposição de embargos, o presente recurso 

não deve prosperar neste ponto, devendo o embargante, caso queira, 

obter modificação do decisum por meio de outra via, que não a ora 

intentada, devendo a decisão persistir tal como está lançada.

Pelos argumentos acima expostos, CONHEÇO dos embargos de ref. 35 e, 

REJEITOU-OS, visto que, na sentença proferida em ref. 30, não se 

vislumbra qualquer erro material, contradição, obscuridade ou omissão.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 02 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10358 Nr: 1360-48.2005.811.0022

 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: Jucicley Lopes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Benedito Lopes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Gabriel Silva França - 

OAB:MT/19363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) - da Parte Autora - nos termos do Capítulo 

02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - para que DEVOLVA em Cartório NO 

PRAZO DE 24:00 HORAS os autos que se encontra em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54750 Nr: 696-31.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Gregório

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ellen Naiara Silva Gregório Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o(a) Patrono(a) da Requerente, para que informe à este 

Juízo no prazo de 05 dias, se houve a interrupção dos descontos 

realizados na folha de pagamento da autora, bem como para requerer o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63190 Nr: 1844-43.2017.811.0022

 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: Renata Santos Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rail Nunes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 INTIMAÇÃO DO(A)ADVOGADO(A)DA PARTE AUTORA, para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, referente a juntada do laudo 

negativo em Ref: 52.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69582 Nr: 1336-63.2018.811.0022

 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): Alex Sandro Kiszewski Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A)ADVOGADO(A)DA PARTE AUTORA,para que 

manifeste aos autos acerca da Certidão Negativa da Sra. Oficiala de 

Justiça de Ref: 20.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40775 Nr: 525-16.2012.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Rezende da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdiones Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DAS PARTES, para comparecerem na 

Audiência designada de instrução e julgamento para o dia 08/11/2018 às 

14h00min , conforme despacho de fls. 92.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66366 Nr: 3205-95.2017.811.0022

 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: Remi Santos Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GAMA FILHO 

- OAB:13444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:MT/15.005-A, Ernesto Borges Neto - OAB:MT/8.224-A, Evandro 

Cesar Alexandre dos Santos - OAB:13.431-B, Renato Chagas 

Corrêa da Silva - OAB:MT/8184-A

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para apresentar 

impugnação à contestação de Ref: 18, no prazo legal, bem como da 

decisão de Ref: 21 acostada aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53359 Nr: 250-28.2016.811.0022

 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: Elvira de Moura Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aloir Rafagnin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sival Pohl Moreira de Castilho - 

OAB:3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8392/MT, Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712, Jaqueline Rafagnin Marques - OAB:OAB/MT 15.499

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

568,89 (quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos), a 

que foi condenada nos termos da r. sentença de Ref. 38. 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$ 

155,49 (cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), 
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para fins de guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ON LINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF ou CNPJ 

do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na Central 

de Arrecadação e Arquivamento do Fórum.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-82.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

JAYNE ARAGAO RANGEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO (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 - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000092-82.2018.8.11.0022 Valor da causa: $19,080.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JAYNE ARAGAO RANGEL Endereço: ARNALDO ESTEVÃO, 1168, 

CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

Senhor(a)es: PATRONOS DAS PARTES: A presente referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossas 

Senhorias, na qualidade de patrono das partes, para COMPARECEREM À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência 

de conciliação de Pedra Preta Data: 12/12/2018 Hora: 14:40 

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. 

PEDRA PRETA, 3 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: 1000169-91.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

ROSANA DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

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 POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000169-91.2018.8.11.0022 Valor da causa: $10,093.63 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ROSANA DE SOUZA SANTOS Endereço: Rua: Aparecida de 

Oliveira Pinto, 101, pedra preta, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: 

Núcleo Cidade de Deus, s/n, S/N, Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do Patrono da Parte 

Autora (Polo Ativo) para que no prazo legal apresente impugnação a 

contestação. PEDRA PRETA, 3 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: 1000097-07.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS PEREIRA DA SILVA DE MEDEIROS (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 1000097-07.2018.8.11.0022 

Valor da causa: $19,080.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: LUCAS PEREIRA DA SILVA DE MEDEIROS Endereço: rua 05, 169, 

centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS PATRONOS 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: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 

12/12/2018 Hora: 15:00 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. PEDRA PRETA, 3 de outubro de 2018. (Assinado 
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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: 8010060-85.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA ROSA PINHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO - COGUMELOS LTDA (REQUERIDO)

ARLETE RODRIGUES BRAGA (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 POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

8010060-85.2016.8.11.0022 Valor da causa: $1,120.00 ESPÉCIE: 

[CONTRATOS DE CONSUMO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: DALVA ROSA PINHEIRO Endereço: Rua DOIS, 50, ALTOS DE 

PEDRA PRETA, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: 

Nome: SANTO ANTONIO - COGUMELOS LTDA Endereço: Rua FREI 

EUSÉBIO DA SOLEDADE, 60, VILA MARIANA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04106-030 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do patrono da Promovida (Polo 

Passivo) do inteiro teor da sentença exarada nos autos mencionados, 

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 documento. DECISÃO: PEDRA PRETA, 3 

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: 1000225-27.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO NUNES PINHEIRO (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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 - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000225-27.2018.8.11.0022 Valor da causa: $13,191.14 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MARIO SERGIO NUNES PINHEIRO Endereço: rua cinco, 133, parque 

independente, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: 

Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): PATRONO DO 

PROMOVENTE A presente 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 de Pedra Preta Data: 

12/12/2018 Hora: 15:20 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. PEDRA PRETA, 3 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-12.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORATH CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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 - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000226-12.2018.8.11.0022 Valor da causa: $13,128.27 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: DEBORATH CRISTINA DOS SANTOS Endereço: rua porto murtinho, 

centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): PATRONO DA PROMOVENTE A 

presente 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 de Pedra Preta Data: 

12/12/2018 Hora: 15:40 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. PEDRA PRETA, 3 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 das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 124489 Nr: 2270-71.2016.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Vale de São Mateus, ISOLDINO ALVES 

FERREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neife Gomes de Arruda, Norma Martins de 

Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURELIO CHIQUITO 

GARCIA - OAB:123583/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 Ante o pedido atinente à Ref:11 digam as partes no prazo de cinco (5) 

dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 120191 Nr: 1096-27.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Gabriel Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos à Defensoria 

Pública para apresentação de memoriais em favor do acusado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 105307 Nr: 286-86.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alziro de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar o 

Reeducando, por meio de seu advogado, via DJE, acerca do cálculo de 

pena anexo, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 104533 Nr: 48-67.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orildo Lopes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Coelho da Silva - 

OAB:14.948/MT, José Marcio de Oliveira - OAB:14.247/MT

 INTIMANDO a Defesa do acusado, para se manifestar com relação ao 

cálculo efetuado nos autos, às fls. 141

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 104533 Nr: 48-67.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orildo Lopes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Coelho da Silva - 

OAB:14.948/MT, José Marcio de Oliveira - OAB:14.247/MT

 Vistos em correição.

Defiro o requerimento do representante do Ministério Público à fl.132, pelo 

que determino que oficie o diretor da cadeia Pública do Município para 

prestar informação nos moldes apresentados.

Após, dê-se vista ao MPE.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 104533 Nr: 48-67.2015.811.0028
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orildo Lopes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Coelho da Silva - 

OAB:14.948/MT, José Marcio de Oliveira - OAB:14.247/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que foi juntado o atestado de bom comportamento e o 

atestado de trabalho do reeducando Orildo Lopes dos Santos, determino 

que a secretaria deste Juízo proceda novo cálculo da pena, devendo ser 

considerado os dias remidos.

Após, dê-se vista ao Ministério Público e a Defesa do acusado para se 

manifestar com relação ao cálculo apresentado.

Em seguida, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 123883 Nr: 2062-87.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ednaldo Cesar de Arruda, Edgar Maciel 

Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT, Silvio Cláudio Ferrari de Souza - OAB:22297/MT

 CERTIFICO que a defesa do Acusado EDNALDO já apresentou memoriais, 

conforme juntada de petição de ref. 73. Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os autos para proceder a intimação dos acusados, por meio de 

seus patronos, para apresentação/ratificação dos memoriais, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 113572 Nr: 2549-91.2015.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sonia Aparecida Gaudino Pais Botelho, Gracieli 

Ribeiro da Silva Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alino Cesar de Magalhães - 

OAB:14445, Cesar Augusto Magalhaes - OAB:3237-B/MT, Otavio 

Simplicio Kuhn - OAB:14238/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para proceder a 

intimação das acusadas para apresentação de memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 135097 Nr: 1980-22.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fátima Rodrigues da Silva, Carlos Roberto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 135097

DESPACHO

VISTOS,

Intime-se o exequente por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente 

para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

II, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 105313 Nr: 258-21.2015.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportadora Oregon Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON - OAB:3684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20945-A/MT

 Diante do exposto, com fundamento no art.487, I do CPC JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes embargos para reconhecer 

a inexigibilidade da cobrança de multa, juros remuneratórios e moratórios, 

devendo incidir sobre o débito tão somente a Comissão de Permanência, 

nos termos do contrato.Atenta ao princípio da sucumbência, considerando 

que a autora decaiu de parte de seu pedido, DISTRIBUO o pagamento de 

custas, despesas processuais entre as partes, na base de 50% para 

cada qual, que arcará com os honorários de seus constituídos, nos 

termos do artigo 86 do CPC/2015.P.I.C.Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118456 Nr: 603-50.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernesto Hilário da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA DAS NEVES E SILVA - 

OAB:18855/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 118456

DESPACHO

VISTOS,

 Certifique-se quanto a intimação e decurso de prazo para apresentação 

de contestação.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 89597 Nr: 1542-35.2013.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 CÓDIGO: 89597

DESPACHO

VISTOS,

Considerando o art, 186 do CPC, defiro o pedido de ref. 42, deste modo, 

remeta-se os autos a DPE para no prazo de 10 (dez) dias especifique as 

provas conforme despacho de ref. 30.

 Indefiro a intimação pessoal da parte, uma vez que cabe a defesa técnica 

entrar em contato com o cliente para manifestar as provas que pretende 

produzir.

 Após, conclusos.

Intimem-se, cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106381 Nr: 584-78.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilene Felix Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius de 
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Albuquerque Portella - Procurador Federal - OAB:0

 Intimar a parte autorra do retorno dos autos e da juntada de ref. 71

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 122168 Nr: 1566-58.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Luiz Costa de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO GONÇALVES ORTEGA - 

OAB:15126/MT

 INTIMANDO a Defesa do denunciado, que encontra-se designado o dia 09 

de Outubro de 2018, às 16horas, audiência para oitiva das testemunhas 

arroladas pelo Ministério Pública, nos autos da Carta Precatória - Cód. 

542033, extraída dos autos, distribuída junto ao Juizado Volante Ambiental 

da Comarca de Cuiabá/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 130264 Nr: 4501-71.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques & Marques Neto Ltda - EPP, 

INDALECIO DA COSTA MARQUES NETO, Emerson Douglas da Costa 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3009/MT

 CÓDIGO: 130264

DESPACHO

VISTOS,

Considerando o item 3 da petição de ref 21, bem como a certidão de ref. 

29, intime-se a parte autora para apresentar cálculo atualizado do débito.

Após, conclusos para análise do pedido.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 104300 Nr: 3182-39.2014.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON - OAB:3684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:16.691A/MT

 Diante do exposto, com fundamento no art.487, I JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os presentes embargos para reconhecer a inexigibilidade 

da cobrança de multa, juros remuneratórios e moratórios, devendo incidir 

sobre o débito tão somente a Comissão de Permanência e IOF, nos termos 

do contrato.ARBITRO as custas processuais e honorários advocatícios 

em 15% sob o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do 

Código de Processo Civil.Atenta ao princípio da sucumbência, 

considerando que a autora decaiu de parte de seu pedido, DISTRIBUO o 

pagamento de custas, despesas processuais entre as partes, na base de 

50% para cada qual, que arcará com os honorários de seus constituídos, 

nos termos do artigo 86 do CPC/2015.P.I.C.Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 62547 Nr: 2101-94.2010.811.0028

 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: José Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, apresente nos 

autos a conta corrente para a devida transferência, dos valores 

mencionados no ofício COREJ, juntado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 162932 Nr: 5226-89.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito , Poupança e Investimento do 

Sudoeste MT/PA - SICREDI SUDOESTE - MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO RODRIGUES DA SILVA , JULIANO 

RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 162932

DECISÃO

Vistos,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Cooperativa de 

Credito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste 

MT/PA , em desfavor de Juliano Rodrigues da Silva, com base Lei nº 

4.728/65, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 

nº10.931/04 e da Lei 13.043/14.

O Banco Autor firmou com o requerido um financiamento no valor de R$ 

22.500,00

 (vinte dois mil e quinhentos reais), garantia da dívida, o requerido 

transferiu ao banco autor a propriedade resolúvel e a posse indireta do 

bem abaixo descrito:

Marca: Fiat, Modelo: Palio, Ano de Fabricação: 2015/2015, Cassi: 

9BD17122ZF7522957. Afirma que o(a) requerido(a) não cumpriu com o 

pactuado, deixando de realizar o pagamento das parcelas vencidas.

 Com a petição inicial vieram os documentos.

 É o breve relatório.

Decido.

Analisando os autos, observo que a ré encontra-se constituída em mora 

por força de notificação extrajudicial devidamente assinada pelo devedor, 

titular do contrato, não tendo o requerido tomado nenhuma providência 

para acertar o débito.

Assim, comprovada a mora, DEFIRO antecipadamente a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 

n.º 911, de 01.10.69.

Por consequência, determino a expedição de mandado de busca e 

apreensão, nomeando como depositário fiel do bem o representante legal 

da empresa requerente ou quem este indicar.

Lavre-se o respectivo termo de compromisso.

 Efetivada a medida, cite-se o em consonância com o art. 212, § 2º do 

NCPC para apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 NCPC, 

podendo, ainda, em 05 (cinco) dias a contar da efetivação da medida 

liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído (art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, com 

a redação dada pela Lei n.º 10.931, de 03.08.04)

Cientifiquem-se eventuais avalistas e expeçam-se mandados necessários.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163111 Nr: 5284-92.2018.811.0028

 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: Mikaele Stefane Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/O

 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 
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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 13 de Março de 2019, às 14h30min.Intime-se a parte autora para 

indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163116 Nr: 5286-62.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIREYA CRISTINA GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 163116

DECISÃO

VISTOS,

A autora requer a antecipação de tutela com o fim de que seja concedida 

a implantação do benefício, aduzindo que seu direito está devidamente 

demonstrado.

Nesse aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê a possibilidade de 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela.

 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.

Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 14 de fevereiro de 2019, às 16h30min.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 160417 Nr: 4322-69.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora da perícia designada para o dia 09 de novembro de 

2018 às 11h:30min, devendo comparecer nas dependências deste Fórum, 

portando todos os seus exames e os quesitos do juízo, conforme 

determinado na decisão de ref. 4

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 162605 Nr: 5134-14.2018.811.0028

 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: Manoel de Assis e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELINDES GOMES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora da perícia médica designada para o dia 07 de 

dezembro de 2018 às 14h:10min, devendo comparecer nas dependências 

deste Fórum, portando todos os seus exames e os quesitos do juízo, 

conforme determinado na decisão de ref. 4

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 111435 Nr: 1995-59.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leidiane Rodrigues de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consorcio Renault Administradora de 

Consorcios Embracon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10.229-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24051/A

 CÓDIGO: 111435

DESPACHO

VISTOS,

Defiro o pedido de ref. 38. Uma vez que em analise dos autos foi 

constatado o erro material, seja corrigido a data da audiência, de instrução 

e julgamento para 24 de janeiro de 2019, as 16h00min.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 130069 Nr: 4427-17.2016.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Leodovino de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora da juntada de referência 22

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159323 Nr: 3851-53.2018.811.0028

 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: Catarina Lucia da Luz Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA
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VISTOS,

Trata-se de Ação previdenciária de Concessão de Aposentadoria por 

Idade Rural.

 Conforme afere-se da ref. 05, a parte autora, não manifestou e deixou de 

juntar aos autos documentos suficientes para evidenciar que a mesma 

laborou na zona rural.

Disciplina o parágrafo único do art. 321 do CPC:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.

Dessa forma, considerando que a requerente deixou de tomar as medidas 

que lhe cabiam, a fim de possibilitar o prosseguimento do feito, outro 

caminho não há se não o indeferimento da exordial.

Ante o exposto, nos termos do art. 485, I do CPC JULGO EXTINTA A 

AÇÃO, sem resolução de mérito.

P. I. C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 126383 Nr: 2879-54.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaqueline Brigida dos Santos

 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:

 Intimar a parte autora do retorno dos autos e da juntada de ref. 55

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 160441 Nr: 4331-31.2018.811.0028

 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: Edvirgens Pedrosa de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ntimar parte autora da perícia designada para o dia 09 de novembro de 

2018 às 11h:50min, devendo comparecer nas dependências deste Fórum, 

portando todos os seus exames e os quesitos do juízo, conforme 

determinado na decisão de ref. 4

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 162307 Nr: 5049-28.2018.811.0028

 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: Cleoni Morigi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLE DE ARRUDA 

QUINTINO - OAB:24624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora da perícia designada para o dia 07 de dezembro de 

2018 às 13h:50min, devendo comparecer nas dependências deste Fórum, 

portando todos os seus exames e os quesitos do juízo, conforme 

determinado na decisão de ref. 4

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 121394 Nr: 1368-21.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMAdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindacir Rocha Bernardon - 

OAB:5.875/MT, Marilia Gabriela de Souza Chaves - OAB:24.380-0/MT

 Certifico que faço a intimação das partes para no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar acerca do mandado de constatação de ref. 250.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 160029 Nr: 4177-13.2018.811.0028

 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: José Pereira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELINDES GOMES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora da perícia designada para o dia 09 de novembro de 

2018 às 09h:50min, devendo comparecer nas dependências deste Fórum, 

portando todos os seus exames e os quesitos do juízo, conforme 

determinado na decisão de ref. 4

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 133513 Nr: 1370-54.2017.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GWAAC, GISLAINE DENIZ DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELITON FÁBIO ARRUDA ALMEIDA CALDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo apresentado à ref. 18 e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, o que faço com fulcro 

assente no artigo 487, inciso III, “b” do CPC/2015.Expeça-se o termo de 

guarda na forma acordada. Condeno o requerido ao pagamento de custas 

processuais e honorários que arbitro no importe de 10 % do valor da 

causa, conforme art. 85, §2° do CPC.P.I.C.Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154462 Nr: 2046-65.2018.811.0028

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALMIR BERTHOLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora da juntada de referencia 21

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 122235 Nr: 1591-71.2016.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IRPdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 122235

DESPACHO

VISTOS,

Considerando as intimações da DPE são feita por remessa dos autos, 

remeta-se o I.DPE.
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 Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118464 Nr: 606-05.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Gonçalina de Magalhães Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA DAS NEVES E SILVA - 

OAB:18855/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 118464

DESPACHO

VISTOS,

Certifique se o requerente apresentou justificativa no que tange a 

ausência de audiência de conciliação.

 Ademais, aguarde-se o decurso de prazo para apresentação de 

contestação.

 Após, certifique-se e façam os autos conclusos para a análise do pedido 

de aplicação de multa.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118441 Nr: 597-43.2016.811.0028

 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: ISABEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431B-MT

 Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo e, consequentemente JULGO EXTINTO O PROCESSO com 

resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, III, “b” 

do Código de Processo Civil de 2015. P.I.C.Certifique-se quanto ao transito 

em julgado da presente sentença, uma vez que as partes renunciaram ao 

prazo recursal, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163117 Nr: 5287-47.2018.811.0028

 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: PAULINO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela, tendo em vista não 

restando demonstrado nos autos a prova inequívoca da verossimilhança 

das alegações do requerente quanto ao seu direito, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova testemunhal.A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida.Dessa forma, designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 13 de Março de 2019, às 

13h30min.Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista a autora no prazo de 10 dias.Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico que não foi acostado aos 

autos o referido requerimento indeferido, intime-se a parte autora para 

juntar os documentos no prazo de 15 (quinze) dias.Defiro o pedido de 

Justiça Gratuita.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 70849 Nr: 1476-26.2011.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eide Maura da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:108911/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 70849

DESPACHO

VISTOS,

Defiro o pedido de ref. 105, o que faço para determinar a suspensão dos 

autos com fulcro no art. 921, III, §1° do CPC.

Decorrido o prazo, intime-se o autor para requerer o que entender de 

direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156920 Nr: 2997-59.2018.811.0028

 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: Cira Alves de Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 156920

DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de ação que visa a obtenção de Benefício Previdenciário.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a autora não juntou Aos 

autos o indeferimento do pedido administrativo dessa forma, CANCELO a 

audiência anteriormente designada, tendo em vista que os documentos 

acostados na inicial não são suficientes para a instrução do feito (Súmula 

149 STJ). Neste modo, nos termos do art. 321 do CPC, INTIME-SE a parte 

Autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção nos termos do artigo 485, IV do CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 141964 Nr: 4902-36.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abigail Querina da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens, 

AZUL LINHAS AEREAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PINHEIRO DE 

CAMPOS - OAB:14215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Goulart Penteado - 

OAB:167884/SP

 CÓDIGO: 103755

DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de Ação de Indenização por danos morais proposta por ABIGAIL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 680 de 804



QUERINA DA CUNHA em face de CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA 

DE VIAGENS S.A e AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIROS.

 A ação foi recebida (ref. 15).

 Citado, a requerida azul apresentou contestação (ref. 28).

 A audiência de conciliação foi realizada (ref. 30).

 Certifique-se quanto o retorno da Carta Precatória expedida para citação 

da requerida CVC, bem como acerca de eventual contestação 

apresentada por esta.

 Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 122963 Nr: 1765-80.2016.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Zampieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco de Campos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO DA 

COSTA E SILVA - OAB:13752/MT

 INTIMANDO o executado na forma do art.523 e art.525 do CPC a fim de 

que promova o integral cumprimento da sentença prolatada nos autos sob 

pena de incidência de multa nos termos do art.523, §1º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152214 Nr: 1144-15.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA JULIETA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo 

Civil/2015, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, vez 

que não houve o preenchimento dos requisitos necessários para a 

obtenção do benefício pretendido.Pela sucumbência, condeno a 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios, que fixo, com moderação, em R$600,00 

(seiscentos reais) na forma do art.85, §8º do CPC/2015, ficando 

SUSPENSOS os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º do 

CPC/2015, uma vez que a requerente litiga sob o pálio da ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, 

após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 114127 Nr: 2733-47.2015.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU NATT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 114127

DESPACHO

VISTOS,

 Intime-se o executado dos termos da decisão de ref. 51. Cumpra-se o 

despacho retro integralmente.

 Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 30095 Nr: 609-38.2008.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidergás Transportes Comercio e Distribuidora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilce da Costa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raquel Dreyer - OAB:8413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 CÓDIGO:30095

DESPACHO

VISTOS,

Considerando que devidamente intimado o autor não providenciou os 

meios para a intimação do requerido, aliado ao fato de ser dever das 

partes manter o endereço atualizado no processo em que litigam, nos 

termos do art. 77, V do CPC, determino que seja certificado o transito em 

julgado da sentença, após, nada sendo requerido, remetam-se os autos 

ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 116631 Nr: 109-88.2016.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Martinha de Pinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS ALVES DE ARAUJO 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Voine de Souza 

Néri - OAB:MT/8740-A

 Intimar advogada da parte embargada para no prazo legal manifestar 

sobre o cálculo de ref.11

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 72237 Nr: 1775-03.2011.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdSP, RdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joedil Marciano Pires da 

Silva - OAB:10.229-MT

 VISTOS

Inclua-se na pauta do Projeto Ribeirinho Cidadão do dia 19.02.2017.

Intimem-se as partes para comparecimento no Mutirão de conciliação a se 

realizar no dia 19 de fevereiro de 2017, no Fórum desta Comarca as 

14h00min, portando os documentos pessoais.

Ciência ao MP e a Defensoria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 104533 Nr: 48-67.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orildo Lopes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Coelho da Silva - 

OAB:14.948/MT, José Marcio de Oliveira - OAB:14.247/MT

 Certifico e dou fé, que este feito encontra-se em fase de execução Penal, 

o réu Orildo Lopes dos Santos , vem cumprindo a pena como de 15 

(quinze) anos de reclusão em regime fechado como incurso do artigo 121, 

§ 2º, IV, c/c art. 121, "caput", c/c. art. 14, II, Ambos do CP. Certifico ainda, 

nos autos não consta que houve empreendimento de fuga.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 72237 Nr: 1775-03.2011.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdSP, RdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joedil Marciano Pires da 

Silva - OAB:10.229-MT
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 CÓDIGO: 72237

 DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Nos termos do disposto no artigo 72, inciso II do CPC/2015, nomeio como 

Curador Especial do requerido Jonathan da Silva Padilha já citado por 

edital, o advogado militante Dr. Joedil Marciano Pires da Silva, para o qual 

fixo os honorários advocatícios em 01 (um) URH.

Dê-se vistas ao advogado para apresentação de defesa no prazo legal.

Após, intime-se o autor para requerer o que entender.

Em seguida, conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 119966 Nr: 1039-09.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Rodrigues do Nascimento Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELSON ELIAS DE ARRUDA - 

OAB:21577/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar o 

Acusado, por meio de seu advogado, via DJE, para apresentação de 

memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 59690 Nr: 1534-63.2010.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Celia de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelaine Feijó Macedo - 

Procuradora Federal - OAB:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos para 

intimação, para que promova o integral cumprimento da sentença prolatada 

à ref. 109 nos autos, considerando o valor atualizado, aliado a multa civil 

arbitrada em dobro, sob pena de incidência de multa nos termos do 

art.523, §1º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 162102 Nr: 4978-26.2018.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naildo José Pereira de Souza, Jalias Maria Pereira de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENALDO ANDERSON PEREIRA DE SOUZA, 

NATALIA VANESSA PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 162102

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação Revisional de Alimentos c/c pedido de Tutela Antecipada 

proposta por Naildo José Pereira de Souza em face de Jálison Rei Pereira 

de Souza e Naiara Maria Pereira de Souza, menores, neste ato 

representados por sua genitora Jalias Maria Pereira de Souza, e 

Josenaoldo Anderson Pereira de Souza e Natalia Vanessa Pereira de 

Souza..

Consta dos autos que na ação de alimentos n° 41480 proposta em 

desfavor do requerente o valor acordado da pensão alimentícia foi o 

correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente ao 

mês.

 Porém, requer que o valor seja diminuído, uma vez que alega estar 

desempregado desde agosto de 2017, não podendo assim contribuir mais 

com valor arbitrado, pois não possui emprego fixo.

Analisando os autos sob a ótica do binômio necessidade-possibilidade, o 

autor não logrou êxito em comprovar os fatos relatados, trazendo aos 

autos meras alegações.

Contudo, destaco que se trata de uma decisão provisória, podendo o valor 

estabelecido ser revisado a qualquer tempo durante o processo, desde 

que apontem aos autos elementos de convicção que justifiquem a revisão.

Posto isso, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, indefiro 

a tutela pretendida pelo autor.

Remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador para designação de 

audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do NCPC.

Cite-se o requerido, com as prerrogativas do art. 212, § 2º, do CPC/2015, 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 NCPC.

Consigne-se nas intimações que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344 CPC/2015).

Intime-se.

Vistas IRMP.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 38803 Nr: 3104-55.2008.811.0028

 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: MdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joedil Marciano Pires da 

Silva - OAB:10.229-MT

 CÓDIGO: 38803

SENTENÇA

 VISTOS,

Compulsando os autos noto que a parte autora fora devidamente intimada 

para dar prosseguimento no feito, nos termos da certidão de ref.194 e 

manteve-se inerte.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

De fato o processo deve ser extinto, mormente em se tratando de ação 

simples e que pode novamente ser proposta.

 Veja-se que a parte, apesar de intimada, não manifestou interesse no 

prosseguimento no feito ou mesmo promoveu os atos e diligências que lhe 

competiam, demonstrando assim o abandono da causa por mais de 30 

(trinta) dias.

 Sendo assim, outro caminho não há, senão extinguir a presente ação sem 

resolução de mérito.

Ante todo o exposto, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, determinando que 

sejam feitas as devidas anotações e baixas.

Pela sucumbência, condeno a requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo, 

com moderação, em R$600,00 (seiscentos reais) na forma do art.85, §8º 

do CPC/2015, ficando SUSPENSOS os pagamentos, nos termos do art. 98, 

§2º e 3º do CPC/2015, uma vez que a requerente litiga sob o pálio da 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

ARQUIVE-SE com as baixas e necessárias pertinentes.

INTIME-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151847 Nr: 991-79.2018.811.0028

 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: Veraluz Lima Cruzeiro

 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:

 CÓDIGO:151847

DESPACHO

VISTOS,
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Certifique acerca da citação do requerido e sobre eventual decurso de 

prazo.

Considerando que o despacho de ref.04 a qual discorre que com a juntada 

do laudo dê-se vistas ao autor para manifestação, sendo assim intime-se 

a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar referente o 

laudo de ref.12. Remeta-se ao requerido para ciência do laudo.

 Decorrido o prazo certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156441 Nr: 2798-37.2018.811.0028

 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: Eduardo José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria por 

Idade Rural.

Conforme afere-se da certidão de ref.10 a parte autora, apesar de 

devidamente intimada, deixou de juntar aos autos os documentos que 

comprovasse que a mesma laborou na zona rural, Disciplina o parágrafo 

único do art. 321 do CPC:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.

Dessa forma, considerando que a requerente deixou de tomar as medidas 

que lhe cabiam, a fim de possibilitar o prosseguimento do feito, outro 

caminho não há se não o indeferimento da exordial. Saliento que o 

documento juntado está em nome de terceiro e a Carteira do Sindicato 

Rural sequer possui fotografia.

 Ante o exposto, nos termos do art. 485, I do CPC JULGO EXTINTA A 

AÇÃO, sem resolução de mérito. Sem custas, ante o benefício da AJ que 

ora defiro.

 P. I. C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 132096 Nr: 716-67.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genize Linete dos Santos Correa

 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:

 INTIMANDO a parte autora, para no prazo legal, manifestar sobre o Laudo 

Pericial de ref. 19,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 68097 Nr: 935-90.2011.811.0028

 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: Mamedio Pacheco Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rerison Rodrigo Babora - 

OAB:9.578-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

Procuradora Federal - OAB:1662135SIAPE

 Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, vez que não 

houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do 

benefício pretendido.Pela sucumbência, condeno o requerente no 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, que fixo, com moderação, em R$600,00 

(seiscentos reais) na forma do art.85, §8º do CPC, ficando suspensos os 

pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º do CPC, uma vez que o autor 

litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.Incabível o reexame 

necessário.P. I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156447 Nr: 2803-59.2018.811.0028

 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: Joana Marques da Silva Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria por 

Idade Rural.

Conforme afere-se da certidão de ref.08 a parte autora, apesar de 

devidamente intimada, deixou de juntar aos autos os documentos que 

comprovasse que a mesma laborou na zona rural, e não juntou o 

comprovante do requerimento administrativo.

Disciplina o parágrafo único do art. 321 do CPC:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.

Dessa forma, considerando que a requerente deixou de tomar as medidas 

que lhe cabiam, a fim de possibilitar o prosseguimento do feito, outro 

caminho não há se não o indeferimento da exordial.

Saliento que o único documento juntado nos autos está em nome de 

terceiro.

Ante o exposto, nos termos do art. 485, I do CPC JULGO EXTINTA A 

AÇÃO, sem resolução de mérito. Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas, todavia declaro inexigível ante o benefício da AJ que ora defiro.

 P. I. C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 3002 Nr: 810-11.2000.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozires Oliva, Floriano Oliva, Norma Arges Oliva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20945-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionedis - 

OAB:16.691A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:5417-B, JOSÉ BACALTCHUK - OAB:4404-A/MT, JOSE EDUARDO 

POLISEL GONÇALVES - OAB:12009, Leonardo Sülzer Parada - 

OAB:11846-B/MT, Tiago Aued - OAB:9873-B

 CÓDIGO: 3002

DESPACHO

VISTOS,

Acerca da manifestação de fls. 472/512 do assistente litisconsorcial, 

considerando seu animus em pôr fim ao débito, vistas ao exequente para 

dizer se concorda ou não com a proposta, no prazo de 05 dias, sob pena 

de aceitação do acordo e consequente homologação do mesmo, ou 

apresentar planilha atualizada e discriminada do débito.

Decorrido o prazo, certifique-se.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 129160 Nr: 3891-06.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Jesus Marques de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELINDES GOMES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Certifico que tendo em vista a expedição do Alvará 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.: 118434 Nr: 593-06.2016.811.0028

 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: Jucimeire Mendes Jacob

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431B-MT

 SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Morais proposta por JUCIMERE 

MENDES JACOB em face de ENERGISA S.A.

 Em analise aos autos não foi vislumbro a hipossuficiência alegada, 

considerando que o autor não juntou comprovante a fim de demonstrar 

sua remuneração, o autor foi intimado para comprovar a necessidade da 

concessão do referido benefício, entretanto, manteve-se inerte.

Após foi indeferida a justiça gratuita, intimando o autor para proceder o 

recolhimento das custas, entretanto manteve-se inerte.

É o relatório.

Decido.

Em análise aos autos, verifico que a parte autora foi intimada a 

providenciar o andamento do feito, suprindo a falta nele existente que lhe 

impede o prosseguimento, qual seja, a ausência de pagamento das custas 

processuais, mas deixou que se escoasse o prazo, sem qualquer 

providência, deixando de realizar os atos que lhe eram cabíveis.

Sendo o pagamento das custas processuais condição essencial ao 

desenvolvimento da ação, o indeferimento da petição inicial é medida que 

se impõe.

Verifica-se que já se passaram mais de 03 (três) meses desde a 

intimação para o pagamento das custas.

Certificada a ausência de manifestação à ref. 44.

Ante a ausência de pagamento das custas processuais, por não ter o 

autor providenciado os atos que lhe incumbiam, com fundamento no artigo 

485, inciso III do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas.

P.R.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118465 Nr: 607-87.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alenir Gonçalina Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA DAS NEVES E SILVA - 

OAB:18855/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 118465

DESPACHO

VISTOS,

Certifique se houve manifestação do requerente quanto a ausência na 

audiência de conciliação.

 Ademais, aguarde-se o decurso de prazo para apresentação de 

contestação.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 132372 Nr: 852-64.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Pan S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maicon Manoel Muniz do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de intimação, no valor de 

R$ 14,00 (catorze reais), mediante emissão de guia de diligência, no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 3001 Nr: 801-49.2000.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Floriano Oliva, Ozires Oliva, Norma Arges 

Oliva, Leo Bacaltchuk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20945-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:5417-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009, 

Jose Eduardo Polisel Gonçalves - OAB:12009/MT

 CÓDIGO: 3001

DESPACHO

VISTOS,

Acerca da manifestação de fls. 378/397 do assistente litisconsorcial, 

considerando seu animus em pôr fim ao débito, vistas ao exequente para 

dizer se concorda ou não com a proposta, no prazo de 05 dias, sob pena 

de aceitação do acordo e consequente homologação do mesmo, ou 

apresentar planilha atualizada e discriminada do débito.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118228 Nr: 543-77.2016.811.0028

 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: Madalena Benta de Almeida Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431B-MT

 CÓDIGO: 118228

SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação De reparação de Danos Morais proposta por Madalena 

Benta de Almeida em face do Energisa S.A.

Conforme afere-se da ref.36, a parte autora, não manifestou e deixou de 

juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas judiciais, bem 
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como, alternativamente a comprovação da necessidade da concessão 

dos benefícios da justiça gratuita.

Disciplina o parágrafo único do art. 321 do CPC:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.

Dessa forma, considerando que a requerente deixou de tomar as medidas 

que lhe cabiam, a fim de possibilitar o prosseguimento do feito, outro 

caminho não há se não o indeferimento da exordial.

Ante o exposto, nos termos do art. 485, I do CPC JULGO EXTINTA A 

AÇÃO, sem resolução de mérito. Sem custas.

P. I. C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 104361 Nr: 3197-08.2014.811.0028

 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: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA DOS SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, para o fim de 

CONDENAR HILDA DOS SANTOS PEREIRA ao pagamento do valor de R$ 

75.497,25 (setenta e cinco mil quatrocentos e noventa e sete reais e vinte 

e cinco centavos), relativo ao inadimplemento da fatura de cartão de 

crédito contratado pela Requerida junto ao Requerido, para BRADESCO 

CARTÕES S/A, acrescido de correção monetária pelo índice do INPC, e 

juros moratórios de 1% ao mês, corrigidos a partir da 

citação.CONDENA-SE a parte Requerida ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do NCPC.P. I. 

C.Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

baixas necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 141207 Nr: 4605-29.2017.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHSRS, ABADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO

Feito em ordem.

Cumpra-se o despacho/decisão/sentença retro.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 141207 Nr: 4605-29.2017.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHSRS, ABADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 141207

DESPACHO

VISTOS,

Considerando que a autora manifestou na audiência de conciliação que o 

requerido veio a óbito, intime-se o exequente por seu patrono para, no 

prazo de 05 (cinco) dias dar prosseguimento ao feito adotando as 

medidas que lhe competem.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente 

para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

II, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010932-48.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NANCY FERREIRA MENDES PROENCA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

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 

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: 8013571-39.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OSCARLINA LACERDA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

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: 8013820-87.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ATAIDE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (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 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: 8012906-23.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ANTONIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

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: 1000315-51.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000665-39.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

ARENIL CRISTINA DE SOUZA MARQUES ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(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 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: 8012062-73.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

TANIA MARIA GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012062-73.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: REQUERENTE: 

TANIA MARIA GOMES DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 
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E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 
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narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MMª Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

V i v i a n y  C e c í l i a  A s s i s  D i a s  J u í z a  L e i g a 

___________________________________________ Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011540-46.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011540-46.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ALDO JOSE DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto que 

ocasionou na EXPLOSÃO e destruição de todos os equipamentos da 

agência, bem como gerou danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 
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sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011475-51.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: REQUERENTE: JOSAINE MARIA DA 

COSTA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 
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transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 
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único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

V i v i a n y  C e c í l i a  A s s i s  D i a s  J u í z a  L e i g a 

___________________________________________ Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012714-90.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLGA PEREIRA (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012714-90.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA OLGA PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA VISTOS, Dispenso o relatório a teor 

do artigo 38, da Lei nº 9099/95. De acordo com o Enunciado 20, do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” No presente caso, a parte reclamante foi intimada para a 

realização da audiência de conciliação por intermédio de seu patrono. 

Contudo, deixou de comparecer a aludida audiência conforme evento de 

Num. 12222279. Consigno que, eventual justificativa para não 

comparecimento à audiência deve ser apresentada antes ou no próprio dia 

da audiência. Ainda mais quando a parte reclamante é assistida por 

advogado. Assim, não é aceitável, a justificativa tardia. Em razão da parte 

reclamante não ter comparecido à audiência de conciliação colacionada ao 

evento Num. 12222279, restou configurada a contumácia, com espeque 

no art. 51, I, da Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, com o consequente arquivamento. Com base no 

Enunciado 28 do FONAJE, CONDENO a parte reclamante ao pagamento 

das custas processuais. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 

40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011834-98.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON WILLIAN OLIVEIRA MACHADO (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011834-98.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: JEFFERSON WILLIAN OLIVEIRA MACHADO 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto que ocasionou na EXPLOSÃO e destruição 

de todos os equipamentos da agência, bem como gerou danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 
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bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO VISTOS, Homologo por 
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SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011789-94.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA COSTA PRADO (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (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: 8014336-10.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DA SILVA RONDON DE ARRUDA (REQUERENTE)

FELIPE CAMPOS LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014336-10.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

REQUERENTE: SEBASTIANA DA SILVA RONDON DE ARRUDA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. Compulsando os autos verifico que 

conforme termo de audiência de conciliação a requerida compareceu ao 

ato, todavia apresentou contestação intempestiva, seguindo a inteligência 

da súmula 11 da Turma Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: 

“SUMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia.” Pela 

ausência de demonstração de injusto motivo a qualificar a conduta das 

partes, elidida esta à configuração dos requisitos da responsabilidade 

civil. Não comprovada à existência da conduta lesiva, dos danos materiais 

e morais alegados e do nexo de etiológico entre eles, mister salientar ainda 

que apesar do requerido ser revel nos presentes autos, a revelia não 

implica necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos 

da revelia não são absolutos. Diante da arguição do reclamado não me 

convenço da argumentação de que a(o) requerente foi vítima do 

reclamado, as alegações levantam dúvida razoável. Sendo assim, ainda 

que o promovido seja revel na ação, tendo em vista a míngua dos 

elementos probantes, a ação deve ser julgada improcedente. É fato 

NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária 

da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 

04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da 

agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda que também é 

notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas 

eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, 

está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, 

não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 
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relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. À Secretaria para efetuar o cadastro do patrono do polo passivo. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado 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. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011545-68.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

JOSE BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011545-68.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE BISPO DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 
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falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a irregularidade na representação processual, uma vez 

que as assinatura aposta na procuração encontra-se com firma 

reconhecida em cartório. Antes de adentrar o mérito da demanda é 

necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a 

parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 
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sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013861-54.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BARTOMIRO DE ARAUJO BASTOS (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (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: 8013764-54.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO PATRICIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013764-54.2017.8.11.0028. REQUERENTE: FRANCISCO PATRICIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais, proposta em face de 

BANCO DO BRASIL S.A. O(a) patrono(a) da parte requerente manifestou 

pela desistência da presente demanda, requerendo a extinção dos autos. 

Nos termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, a EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010957-61.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE DO CARMO OLIVEIRA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010957-61.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ARIANE DO CARMO OLIVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 
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terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto que ocasionou na EXPLOSÃO e destruição 

de todos os equipamentos da agência, bem como gerou danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 
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hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior Juiz de Direito
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JORGE DOS SANTOS (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012243-74.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JORGE 

DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto que 

ocasionou na EXPLOSÃO e destruição de todos os equipamentos da 

agência, bem como gerou danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 
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falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013642-41.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BONIFACIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (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. 
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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: 1000472-87.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

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 

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: 1000558-58.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA (ADVOGADO(A))

HUGO PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000558-58.2018.8.11.0028. REQUERENTE: HUGO PEREIRA LEITE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, 1. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da 

Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, 

HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e declaro extinto o processo. 4. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 5. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

6. Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 7. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012772-93.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CORINTA BERNADINA DA SILVA (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (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: 8011294-50.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

CARLITO BRUNO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (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: 1000147-49.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA BALBINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (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. 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: 8013783-60.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (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: 8012425-60.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JOSE VICENTE PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)
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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: 8012427-30.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA VITORINA DE ARRUDA (REQUERENTE)

LETICIA SILVA SOUZA PINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (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: 8013782-75.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

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. 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: 8011720-62.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (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: 8013435-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EUDOCIA FRANCISCA COSTA MARQUES (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: 8014105-80.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES ALOISIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (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. 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: 8013814-80.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FILOMENA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (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.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015452-85.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ANA CLARICE DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

VISTOS, O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença. 

Procedam as alterações necessárias. Intime-se o executado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, quite o débito integralmente, sob pena de 

aplicação da multa do art. 523 do CPC/2015, além da penhora de tantos 

bens quantos bastem para a satisfação do débito. Não efetuado o 

pagamento, ao cálculo do valor da multa. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014049-47.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JACY PINTO DE MORAES CAMPOS (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

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: 8017033-38.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

FRANCISCO BATISTA SOARES (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 

15:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000771-98.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

IVO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000771-98.2017.8.11.0028. REQUERENTE: IVO DA SILVA REQUERIDO: 

BANCO CETELEM S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito as preliminares de falta 

de interesse de agir e impugnação ao valor da causa, uma vez que as 

mesmas se correlacionam com o mérito da causa, sendo então, 

analisadas em conjunto com este. Antes de adentrar o mérito da demanda 

é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a 

parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 
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sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, REJEITO 

as preliminares suscitadas e no mérito, opino pela IMPROCEDENCIA dos 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, o que 

faço julgar extinto o processo, com resolução de mérito. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto 

Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-85.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ARCANJO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 12 de novembro de 2018 as 

15:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015578-38.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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OZEIA GOMES FREITAS (REQUERENTE)

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO (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: 

8015578-38.2016.8.11.0028. REQUERENTE: OZEIA GOMES FREITAS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Do 

mérito Trata-se de RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por OZEIA GOMES FREITAS em face de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Narra a 

parte reclamante ser titular da Unidade Consumidora – UC 6/1372195-3 

onde reside com sua família, que no dia 29/03/2016 foi cessado o 

abastecimento de energia elétrica da sua residência e demais algumas 

casa da localidade (assentamento), por volta das 16:30 h retornando 

somente no dia seguinte por volta das 17:00h. Buscou atendimento, 

fazendo a reclamação junto ao call center o qual gerou o protocolo 

31247972. Afirma que ficou aproximadamente 24 h sem energia elétrica, 

ultrapassando o prazo permitido pela resolução da ANEEL n. 414/2010. A 

reclamada, em sua contestação, afirma que o dito “Apagão” não configura 

dano moral passível de indenização. Logrou êxito em demonstrar através 

de um relatório de interrupções “SINDICET/SRUCINTE-INTERRUPÇÕES DA 

UC V1.13”, referente ao mês 03-2016 onde constam os dias e horários 

das interrupções dentro do mês. Pode-se observar dentre os dias 

apontados, que houve sim interrupção no dia 30/03/2016 das 08:28 h às 

12:15h em razão de cabo partido. Contudo não há em nenhum deles a 

interrupção por mais de 24 horas como apontada pelo requerente em sua 

exordial. Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes, de 

natureza consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora 

de serviço e a parte autora como destinatária final, de modo que patente à 

incidência das disposições protetivas previstas no diploma legal em 

questão, à luz das quais a presente demanda há de ser dirimida. 

Considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Insta pontuar que em recente julgado do Superior Tribunal de 

Justiça, ficou clarividente que a situação relativa aos danos morais 

provenientes de corte no fornecimento de energia deve ser apreciada 

sobre outra ótica, vejamos: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE 

FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. 

DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso 

especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O 

propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela 

recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à 

residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após 

temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos 

argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não 

obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento 

do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial 

é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira 

acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas 

circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência 

de danos morais indenizáveis. 7. Na espécie, não obstante admitida a 

responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano 

moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela 

falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer 

nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade 

a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano 

moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado 

nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade 

do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável. 9. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (STJ - REsp: 

1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de 

Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

02/03/2018) De fato, para haver a compensação dos danos morais, 

devem estar preenchidos os três pressupostos da responsabilidade civil 

em geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. 

Apenas nessa hipótese surge a obrigação de indenizar. Nem todo 

atentado a direitos de personalidade é capaz de gerar dano de cunho 

moral, pois os danos podem esgotar-se nos aspectos físicos ou materiais 

de uma determinada situação, não é qualquer situação geradora de 

incômodo que é capaz de afetar o âmago da personalidade do ser 

humano. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ e de outros Tribunais 

vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato 

concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da 

presunção de existência de danos morais indenizáveis. Com efeito, não 

obstante admitida a responsabilidade da reclamada pelo evento danoso, 

verifica-se que o reclamante não noticia nenhum prejuízo eventualmente 

suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que tenha ofendido o 

âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não há que se falar em 

dano moral indenizável. Da mesma forma, não havendo prova dos danos 

materiais, não há que se falar no dever de indenizar. Nessa esfera, o 

promovente alegou fatos que, conquanto causem aborrecimento, não 

superam a condição de dissabor cotidiano, não gerando danos morais. 

Desse modo, adotando-se esta nova inteligência ventilada pelo STJ não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. 

Não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta 

que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral. Assim, os elementos constantes dos autos não são 

suficientes para deferimento do pleito. Posto isso, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 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: 8011414-93.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

PAULINA DE ALMEIDA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (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: 8011410-56.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

JOSE MARIA MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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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: 8014031-26.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVA RODRIGUES NEVES (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (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: 8014047-77.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA RODRIGUES NEVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (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: 8012203-92.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EVANILDA PEREIRA DE ALMEIDA E SILVA (REQUERENTE)

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: 1000100-75.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE DA SILVA (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: 1000109-37.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (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: 8014065-98.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEONOR BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

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.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012076-57.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALOISO RAIMUNDO BULHOES (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (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: 8010743-70.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BENEDITO CONCEICAO DA SILVA (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: 8012155-36.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FELESMINA RODRIGUES DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (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: 8012969-48.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEONINO DEODATO CORREA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012969-48.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: REQUERENTE: 

LEONINO DEODATO CORREA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS 

proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 
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instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO à parte requerente os benefícios da justiça gratuita. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília 

Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012077-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO CORREA LEITE (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

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: 8013631-12.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA (ADVOGADO(A))

MANOEL JOSE DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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: 8014172-45.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LUCIANA MARQUES DA SILVA ARRUDA (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: 8017353-88.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO (ADVOGADO(A))

PEDRO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTACILIO PERON (ADVOGADO(A))

JOLAR - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8017353-88.2016.8.11.0028. REQUERENTE: PEDRO ALVES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: JOLAR - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Vistos 

etc., Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Das 

preliminares: Da Ilegitimidade ativa do requerente - A parte requerida 

suscita a preliminar de ilegitimidade ativa da parte postulante, haja vista 

que o requerente não teve qualquer relação no evento narrado na 

exordial. Em razão dos documentos apresentados na inicial e os 

apresentados na loja da requerida apresentarem divergências nas 

informações. Analisando detidamente os documentos dos autos nota-se 

que não se tratam de mesma pessoa. Porém ambas estão fazendo uso no 

mesmo número do CPF. O artigo 6º do Código de Processo Civil – CPC 

estabelece que ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, 

salvo quando autorizado por lei, o que não é o caso. Ademais, em 

consulta ao Sistema Infojud restou constatado que o CPF constante no 

extrato do SPC pertence a Pedro Alves de Oliveira cuja genitora se chama 

América Furtado de Carvalho. Razão pela qual ACOLHO a preliminar, 

reconhecendo a ilegitimidade ativa ad causam. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela extinção do feito sem julgamento do mérito, em razão da ilegitimidade 

ativa, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC. REVOGO a liminar deferida no 

ID 8590068. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em 

julgado ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Oficie-se a 

autoridade policial para apuração do suposto crime de falsificação de 

documento. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues 

Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010846-77.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TOMAZ ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

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. 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: 8014167-23.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CONRADO ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

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 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 
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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: 8011950-07.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO GONCALVES NETO (REQUERENTE)

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

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. 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: 8014145-62.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO LEITE DE ARRUDA (REQUERENTE)

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 8012187-41.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

DOMINGOS DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (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: 8012377-04.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA (ADVOGADO(A))

EVANICE DA SILVA OLIVEIRA (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. 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: 8013967-16.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA DOS SANTOS MENEZES (REQUERENTE)

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (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: 8012066-13.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO PIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

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. 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: 8012075-72.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE FRANCISCA DO CARMO (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

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. 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. 
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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: 8011091-88.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA PIRES DE ARRUDA (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (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: 8011946-67.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA DO CARMO DA SILVA E SOUZA (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. 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: 8018847-85.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA QUINHONES DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(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 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: 8010902-13.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

MARIA MADALENA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (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: 8010534-04.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO (ADVOGADO(A))

LUZIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

FERNANDA RIBEIRO DAROLD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010534-04.2017.8.11.0028. REQUERENTE: LUZIA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando 

os autos, consta no ID 13485383 pedido da parte requerente, 

representada por sua advogada, datado de 04/06/2018, requerendo a 

desistência da ação. Nos termos do texto legal do art. 200, parágrafo 

único do CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

e, por consequência, a EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas providencias. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010899-58.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ERMENEGILDA PASCOA ALMEIDA DE BARROS (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (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.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011421-85.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

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. 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: 8013568-84.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (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: 8012108-62.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON MONTEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (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: 8012645-58.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTERO EVANGELISTA MENDES (REQUERENTE)

THALITA ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (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: 8013411-14.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

JOANA FRANCISCA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (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: 8013586-08.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA FRANCISCA DE CAMPOS CRUZ (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (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: 1000529-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BENEDITA VIEIRA DE PINHO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA 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
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Processo Número: 1000529-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BENEDITA VIEIRA DE PINHO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA 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: 8011733-61.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LUIZ EDUARDO BAISI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (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: 8011736-16.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR DUTRA DE SOUZA PINTO (REQUERENTE)

LUCIELIA CONCEICAO OLIVEIRA FARAH (ADVOGADO(A))

PATRICIA CRISTINA PEREIRA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (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: 1000724-27.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ELPIDIO DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000724-27.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ELPIDIO DE LIMA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Trata-se de reclamação na qual objetiva 

a parte autora a condenação da parte reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais e repetição do indébito, por ter procedido a 

realização de um empréstimo consignado, onde foram realizados 

descontos no importe de R$ 594,42 (quinhentos e noventa e quatro reais e 

quarenta e dois centavos) referente as parcelas de abril, maio e setembro 

de 2017 com valor de R$ 198,14 (cento e noventa e oito reais e quatorze 

centavos), cada. A parte reclamada em contestação alega a legitimidade 

do débito das parcelas em razão da contratação firmada pelo autor, 

pugnando pela total improcedência da demanda. É o sucinto relatório. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a preliminar quanto a falta 

de interesse de agir, eis que não vislumbro a necessidade de se esgotar a 

via administrativa para ingresso da demanda. Quanto a preliminar de 

litispendência, o pedido já fora acolhido nos autos n. 

1000313-47.2018.8.11.0028, tendo sido a ação extinta sem julgamento de 

mérito. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos vejo 

que deve ser julgado parcialmente procedente o pedido da parte 

reclamante, senão vejamos: Ressalto que a relação travada nestes autos 

é uma relação de consumo regida pelo CDC. Consequentemente, a 

responsabilidade da ré é objetiva, independentemente de demonstração de 

culpa, a teor do art. 14 do referido diploma legal. Com isso, desinteressam 

os motivos pelos quais a falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua 

ocorrência como fonte causadora de dano ao autor para se configurar o 

dever de indenizar do requerido. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Nesse interim, verifica-se que o pedido de repetição do indébito com 

fulcro no art. 42 do CDC, realizado pela parte reclamante, merece 

prosperar haja vista que a quantia debitada em favor da instituição 

torna-se pagamento indevido, visto que a negativada da autora em firmar o 

contrato objeto da lide. Nesse diapasão, a parte reclamada aduz que o 

contrato realizado é legitimo, porém não colaciona aos autos o contrato 

assinado pelas partes. Ressalto que para que haja a caracterização da 

repetição do indébito deve-se evidentemente ter pago a quantia indevida, 

assim é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, transcrevo: "A 

só remessa de carta de cobrança ao consumidor não preenche o suporte 

do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; 

diversamente do art. 1.531 do Código Civil, para o qual é suficiente a 

simples demanda, o Código de Defesa do Consumidor apenas autoriza a 

repetição se o consumidor tiver efetivamente pago o indébito". (STJ, REsp. 

nº 539.238/RJ, Relator Min. Ari Pargendler, DJ. 29.03.2004.). Restou claro 

nos autos que a cobrança efetivada fora indevida, bem como o seu 

pagamento, assim condeno a ré a devolver a quantia na forma dobrada, 

ou seja, R$ 594,42 (quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois 

centavos), valor este que fora comprovado pela reclamante nos 

documentos carreados, cabendo a ré devolver ao autor o valor de R$ 

1.188,84 (mil cento e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) 

devidamente corrigido e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês 

contados a partir do evento danoso, sumula 43 do STJ c/c art. 398 do CC. 

Ainda, assiste razão a parte reclamante quando diz sobre a existência de 

dano moral indenizável, mormente porque são sabidas as dificuldades que 

os consumidores enfrentam para conseguir contato e/ou esclarecer as 

dúvidas junto aos fornecedores, sobretudo onde invariavelmente o 

contato é através de telefone, nunca pessoalmente, dando sensação de 

impotência ao consumidor, realidade da qual não fugiu o caso concreto. 

Verifico o aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da 

parte reclamante, que sentiu ferida no seu direito de cidadã e 

consumidora, pois teve de suportar os danos decorrentes de uma 

negativação indevida. Nesse sentido, mutatis mutandis, a jurisprudência 

pátria: DANO MORAL. OPERADORA DE TELEFONIA. COBRANÇA DE 

VALORES NÃO CONTRATADOS. DIVERSAS RECLAMAÇÕES. DESCASO 

COM O CONSUMIDOR. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. (...). 

Caso em que, mesmo depois de diversas reclamações através do 
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atendimento por call center a companhia ré manteve a cobrança de 

serviços não contratados. Dano moral caracterizado. Valor da 

condenação arbitrado na origem mantido, porque proporcional à extensão 

do dano e fiel aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e a 

natureza jurídica da indenização. APELO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, 

NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação 

Cível Nº 70022831531, j. 30/04/2008); AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO 

SOLICITADO. CONEXÃO DE BANDA LARGA À INTERNET BR TURBO 300. 

PERSISTÊNCIA NA COBRANÇA MESMO APÓS A RECLAMAÇÃO. 

INÚMERAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE CANCELAMENTO DA 

COBRANÇA INDEVIDA. BLOQUEIO DO TELEFONE FIXO. DANOS MORAIS 

EVIDENCIADOS. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM QUANTIA MODESTA 

FACE AO DESRESPEITO IMPOSTO À VONTADADE DA CONSUMIDORA E 

AOS ATOS LESIVOS PRATICADOS. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (Recurso Cível Nº 71000820555, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais - JEC, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Julgado em 23/03/2006). Portanto, comprovado a 

responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de se salientar que 

o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante deve ser ressarcido 

numa soma que não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento 

causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso 

em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade e 

severidade. Ressalto ainda, que a parte reclamada limitou-se a alegar que 

agiu em estrito cumprimento de dever legal, acostando aos autos 

informativo dizendo que a parte autora recebeu o credito em conta, 

gerando a dívida em questão, sem possuir qualquer assinatura e/ou outra 

forma que confirmasse a legitimidade do débito contraído pela parte 

reclamante. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com 

fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 

9.099/95, CONFIRMO a liminar outrora concedida, REJEITO a preliminar de 

mérito suscitada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a devolver a 

parte autora o valor R$ 594,42 (quinhentos e noventa e quatro reais e 

quarenta e dois centavos), cabendo a ré devolver ao autor o valor de R$ 

1.188,84 (mil cento e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), 

devidamente corrigido e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês 

contados a partir do evento danoso, sumula 43 do STJ c/c art. 398 do CC, 

bem como a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 

1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária a partir da homologação do presente decisum (Súmula 

nº 362, do STJ). Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz 

Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO 

Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-33.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

JOAO DORILEO DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(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 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: 1000107-67.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARIA ADELAIDE DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (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: 8012442-96.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

JOSE DENESIO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012442-96.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: JOSE DENESIO FIGUEIREDO Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto que ocasionou na EXPLOSÃO e destruição 

de todos os equipamentos da agência, bem como gerou danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 
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autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 
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forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013640-71.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA SERGIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

THALITA ALVES DA COSTA (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: 8010723-50.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MARQUES DA SILVA SA (REQUERENTE)

MARCIO RIBEIRO ROCHA (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: 

8010723-50.2015.8.11.0028. REQUERENTE: JOANA MARQUES DA SILVA 

SA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Designada audiência de conciliação para o dia 12/06/2018, 

constatou-se ausência da parte requerente, embora intimada para o ato 

através de seu advogado. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do 

presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. 

Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000529-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BENEDITA VIEIRA DE PINHO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA 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: 1000529-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BENEDITA VIEIRA DE PINHO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA 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: 8013946-40.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL NUNES RONDON (REQUERENTE)

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (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: 8013327-13.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ARISTILDA DOS SANTOS GERMANO (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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 715 de 804



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: 8012910-60.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINA PULSINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (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. 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: 8012325-08.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DO CARMO VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de Instrução e Julgamento designada para o 

dia 23 de outubro de 2018, às 09:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012079-12.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

BENEDITA DE ARRUDA MARTINS (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: 8014082-37.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIETA VITORIA DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

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. 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: 8013774-98.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

JOSE MARIA PINTO 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 

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: 8011632-24.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BERNADINO DE PINHO (REQUERENTE)

LETICIA SILVA SOUZA PINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011632-24.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIO BERNADINO DE PINHO Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide 

Mesmo que ausente à parte Reclamante na audiência de tentativa de 

conciliação, o feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e fatos que geraram grande repercussão nesta Cidade e 

Comarca, as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu 

deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de instrução e 

julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o 

mérito da demanda é necessário salientar que se trata de relação de 

consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se enquadram 

nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e 

Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do 

CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute 

culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do 
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contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC 

não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de terceiro, 

pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e o 

descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto que ocasionou na EXPLOSÃO e destruição 

de todos os equipamentos da agência, bem como gerou danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 
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para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011632-24.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BERNADINO DE PINHO (REQUERENTE)

LETICIA SILVA SOUZA PINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011632-24.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIO BERNADINO DE PINHO Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide 

Mesmo que ausente à parte Reclamante na audiência de tentativa de 

conciliação, o feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e fatos que geraram grande repercussão nesta Cidade e 

Comarca, as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu 

deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de instrução e 

julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o 

mérito da demanda é necessário salientar que se trata de relação de 

consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se enquadram 

nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e 

Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do 

CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute 

culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do 

contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC 

não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de terceiro, 

pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e o 

descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto que ocasionou na EXPLOSÃO e destruição 

de todos os equipamentos da agência, bem como gerou danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 
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sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011843-60.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

BERNADETE MUNIZ DE SOUZA SALES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (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, 
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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: 1000279-09.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA ALZIRA NASSAR FERREIRA SILVA (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: 8013769-76.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ZACARIAS COLETO (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (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: 8013784-45.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 8012225-53.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

JULIO DORICO DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012225-53.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JULIO DORICO DE MORAES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 
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de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 
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pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010933-33.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JOAO GUALBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010933-33.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOAO GUALBERTO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 
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existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012591-29.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

MANOEL JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012591-29.2016.8.11.0028. 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: 8020021-66.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANARAI PEREIRA (REQUERENTE)

IRIONEI GRITTZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 06 de 

Novembro de 2018, às 15:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017227-38.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA (ADVOGADO(A))

NELIO RODRIGUES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8017227-38.2016.8.11.0028. REQUERENTE: NELIO RODRIGUES DE 
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CAMPOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc., Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização 

Por Danos Morais proposta por NELIO RODRIGUES DE CAMPOS em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Narra a parte requerente que no ano de 2014, nos dias 07, 08, 11 e 12 de 

maio, houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de 

30 horas, o qual teria gerado prejuízos de ordem extrapatrimonial 

passíveis indenização por dano moral. Analisando a preliminar de Carência 

de Ação – Ilegitimidade Ad Causam ativa: A parte requerida suscita a 

preliminar de ilegitimidade ativa da parte postulante, que pleiteia em seu 

nome direito alheio, tentando induzir este juízo a erro. A requerida traz 

provas em sua contestação, um relatório de consumo demonstrando que o 

titular da UC n. 6/2104353-4 na época do apagão era a Sra. ONEIDE 

MARINO DE SALES. Corroborando com a afirmação, nota-se que o 

requerente apresentou na inicial uma fatura de energia referente ao mês 

de JUN/2016. Razão pela qual a presente demanda deve ser extinta por 

ilegitimidade ativa ad causam, tendo em vista que, a parte requerente não 

era a titular da Unidade Consumidora - UC na época do evento danoso – 

APAGÃO. O artigo 6º do Código de Processo Civil – CPC estabelece que 

ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando 

autorizado por lei, o que não é o caso. Razão pela qual acolho a preliminar, 

reconhecendo a ilegitimidade ativa ad causam. A parte requerente deixou 

de impugnar a contestação. ANTE O EXPOSTO, opino pela extinção do 

feito sem julgamento do mérito, em razão da ilegitimidade ativa, com fulcro 

no artigo 485, VI, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto 

os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da 

lei 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000610-88.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

João Batista Sulzbacher (ADVOGADO(A))

BENEDITO FIALHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Fabrício Frageri Carlos (REQUERIDO)

RENATO WIECZOREK (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO para audiência de Instrução e julgamento designada para o dia 

23 de Outubro de 2018, às 09:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016949-37.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO (ADVOGADO(A))

FRANCISCA BARRETO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8016949-37.2016.8.11.0028. REQUERENTE: FRANCISCA BARRETO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. O feito comporta julgamento no estado 

em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, 

posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas 

se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Do mérito Trata-se de 

RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO DSITRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Narra a parte requerente que no ano de 2014, nos dias 07, 

8, 11 e 12 de maio, houve a interrupção do fornecimento de energia 

elétrica por mais de 40 horas, a qual teria gerado prejuízos de ordem 

extrapatrimonial passíveis indenização por dano moral. A reclamada, em 

sua defesa, afirma que o dito “Apagão” não configura dano moral passível 

de indenização, bem como a ausência de pedido de providências na via 

administrativa. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 375, do 

Código de Processo Civil. Ab initio, convém assinalar que ao caso em 

análise aplicam-se as diretrizes consignadas no Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que a relação em exame é de consumo, porquanto a 

parte autora é destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela 

qual, o caso se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 

8.078/90. Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou 

serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente ou 

disponibiliza os seus produtos e serviços. Além disso, em se tratando de 

serviço essencial o fornecimento de energia elétrica, 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, na forma do disposto no art. 22 do Código de Defesa do 

Consumidor, respondendo as pessoas jurídicas pelos danos causados na 

forma do disposto no parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por 

dano moral. Da análise das provas colacionadas aos autos, em especial 

das faturas juntadas na petição inicial, a qual atesta ser o consumidor 

titular da unidade consumidora atingida verifico ser flagrante a falha na 

sua prestação dos serviços, porquanto houve clara falha na prestação de 

serviços, uma vez que o consumidor foi privado de serviço básico e 

essencial por mais de 40 (quarenta) horas. Outrossim, não logrou êxito a 

parte ré em demonstrar fatos capazes de modificar o direito do autor, uma 

vez que deixou de juntar quaisquer documentos a peça de defesa, tendo 

se atentado tão somente a meras alegações. Cumpre salientar que o dano 

moral é presumido, já que é notória a falta de energia, não havendo 

necessidade de que a parte reclamante comprove o prejuízo extrajudicial. 

É imperioso que a falta de fornecimento de eletricidade por mais de 40 

horas gera danos graves, uma vez que o município de Poconé apresenta 

diariamente altas temperaturas, sendo que a necessidade de utilização de 

ar condicionados e demais eletrodomésticos, tais como geladeira, para 

conservação dos alimentos, são essenciais para o mínimo do conforto dos 

habitantes, tornando-se bens essenciais. Dessa forma, a privação do 

consumidor dos serviços acima citados por razões alheias a sua vontade, 

configura por si só dano moral indenizável. Ressalte-se que na relação 

entre consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, 

inciso VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de 

energia elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido 

de atender a parte Reclamante o mais rápido possível o que também não 

verifico nos presentes autos. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços, sendo prescindível a 

necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, 

bastando, para configurar a responsabilidade, a demonstração do nexo 

causal entre o evento e o dano. Ademais, o fornecedor dos serviços 

responde pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à 

prestação do serviço, considerando-se serviço defeituoso aquele que não 

fornece a segurança necessária, somente eximindo à empresa reclamada 

da responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não aconteceu no caso em 

estudo. Verifica-se, portanto, que o transtorno sofrido pela reclamante 

decorreu da negligência da demandada, que não empreendeu o cuidado 

necessário nos serviços prestados, tendo privado a reclamante de 

usufruir de serviço oneroso. Portanto, é indubitável que a conduta da 

parte ré provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral. DIANTE DO EXPOSTO, opino pela 

PROCEDENCIA da pretensão formulada na inicial, com fulcro no art. 487, I 

CPC, para CONDENAR a reclamada a pagar, a título de danos morais, o 

valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), devendo a quantia ser acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 
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Enunciado 362 do STJ. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014064-16.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

FRANCELINA DE MORAES (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 

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: 8011834-98.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON WILLIAN OLIVEIRA MACHADO (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011834-98.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: JEFFERSON WILLIAN OLIVEIRA MACHADO 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto que ocasionou na EXPLOSÃO e destruição 

de todos os equipamentos da agência, bem como gerou danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 
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04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012239-37.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

DANIEL ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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: 

8012239-37.2017.8.11.0028. REQUERENTE: DANIEL ANTONIO DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos etc., Dispensado o relatório, na forma do 

art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Passo ao julgamento antecipado da 

lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo 

encontra-se pronto para a prolação da sentença, não havendo 

necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a 

matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Da Preliminar A 

requerida suscita a preliminar de inépcia da inicial com base no dispositivo 

320 do CPC, pois a parte autora não traz na exordial nenhum comprovante 

de residência. Contudo a requerente não alega que o endereço esta 

divergente ou algo relacionado a isso. Razão pela qual a falta desse 

documento não afetará o julgamento da lide. A exigência do referido 

documento seria um formalismo excessivo, uma vez que a própria lei de 

juizados em seu art. 14, está a exigir apenas a indicação do referido 

endereço, não havendo como negar a prestação jurisdicional por não 
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haver o comprovante: Art. 14 – O processo instaurar-se-á com a 

apresentação do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado. §1º - Do 

pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível: I – o nome, 

a qualificação e o endereço das partes; II – os fatos e os fundamentos, de 

forma sucinta; III – o objeto e seu valor. REJEITO a preliminar suscitada e 

passo a análise do mérito da demanda. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

proposta por DANIEL ANTONIO DA SILVA em desfavor de CLARO S/A. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e aos réus fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete aos 

réus alegarem, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugnam o pedido do autor, sob 

pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte 

requerente narra em sua inicial, que tomou conhecimento da restrição 

somente quando tentou efetuar um crediário no comércio local e foi 

negado, pois a vendedora após consultar os órgãos de proteção ao 

crédito, constatou a existência da restrição no valor de R$ 621,09 

(seiscentos e vinte e um reais e nove centavos) inserido pela empresa ora 

requerida. Afirma na exordial que não possui débitos com a requerida e 

que sua negativação é indevida. Sendo assim, o nexo causal está bem 

caracterizado, haja vista que foi a requerida quem, negligentemente, 

promoveu o lançamento do nome da requerente no cadastro de órgão de 

proteção ao crédito, conforme se depreende dos documentos trazidos 

aos autos. Aliado a inversão do ônus da prova, impõe-se o 

reconhecimento da culpa da requerida por eventuais danos causados a 

requerente em razão da sua negligência. Pois a requerida efetuou a 

inserção do nome nos órgãos de proteção de crédito de um serviço que 

nunca foi contratado pela requerente. A requerida contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação, é decorrente de contrato n. 

021/01899479-5 referente aos serviços de TV por assinatura, instalado 

em 18/04/2012 no pacote “Comp. Família Cine DTV”. Firmado com o 

requerente em 14/04/2012, em que pese a requerida juntar print da tela 

sistêmica com os dados da contratação, tel. 65 99979-8740 e 99207-3972, 

e e-mail rafaelsantana2607@gmail.com, e um demonstrativo financeiro 

relacionando vários pagamentos, não comprova que foi o requerente que 

o contratou. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa requerida em relação ao autor. Destarte, conquanto tenha a 

requerida alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento ou o áudio da suposta 

contratação, apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Juntou apenas print de telas sistêmicas. Por essa razão o 

débito deve ser declarado inexistente. Não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte reclamante, a fim de comprovar a relação 

jurídica entre as partes, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

posta na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da reclamante para a referida contratação. A inserção do 

nome do reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Aliado a inversão do ônus da prova, impõe-se o 

reconhecimento da culpa da requerida por eventuais danos causados ao 

autor em razão da sua negligência. Convém lembrar, a função exercida 

pelos órgãos de proteção do crédito é de alta relevância e de graves 

consequências, de modo que a requerida deveria cercar-se de maiores 

cuidados. Dessa forma, conclui-se com facilidade que foi indevido 

lançamento do nome da requerente no cadastro restritivo de órgão de 

proteção ao crédito pelos débitos em discussão, justificando a 

manutenção da medida liminar deferida e a responsabilização da 

requerida. A requerida pede aplicação da súmula 385 do STJ, em razão de 

restrição preexistente. Porém o extrato de consulta de balcão emitido pelo 

CDL de Poconé consta somente a restrição, objeto desta demanda. Por 

essa razão não há que aplicar os efeitos da súmula. De outro norte, quem 

se vê incluído nos referidos cadastros é imediatamente atingido pela 

pecha de mau pagador ou inadimplente, não sendo necessário esforço 

para concluir que se sinta menosprezado e com a imagem prejudicada 

junto ao grupo social a que pertence, gerando inquestionável sofrimento 

psíquico e moral, passível de reparação. Constatada a indevida inscrição 

do nome da requerente em órgão de proteção ao crédito está 

caracterizado o dano moral que enseja a indenização, independentemente 

de qualquer comprovação do prejuízo, que em tais casos é perfeitamente 

presumível, o que não configura qualquer ilegalidade, conforme quer fazer 

crer a requerida. ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA dos 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC para: 

DECLARAR a inexistência do R$ 621,09 (seiscentos e vinte e um reais e 

nove centavos) - contrato Nº 166963479, inserido em 22/11/2015; bem 

como, DETERMINAR a exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao 

crédito, somente do referido débito, em nome da requerente; CONDENAR a 

requerida a pagar ao requerente à quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) 

a título de danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o 

INPC a partir da prolação da sentença nos termos do Enunciado 362 do 

STJ. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8016948-52.2016.8.11.0028. REQUERENTE: FRANCISCA BARRETO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. O feito comporta julgamento no estado 

em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, 

posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas 

se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em face de 

ENERGISA MATO GROSSO DSITRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Narra a 

parte requerente que no ano de 2014, nos dias 07, 8, 11 e 12 de maio, 

houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de 40 

horas, a qual teria gerado prejuízos de ordem extrapatrimonial passíveis 

indenização por dano moral. A reclamada, em sua defesa, afirma que o 

dito “Apagão” não configura dano moral passível de indenização, bem 

como a ausência de pedido de providências na via administrativa. O litígio 

versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo 

Civil. Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se as 

diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que 

a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos e serviços. Além disso, em se tratando de serviço essencial o 

fornecimento de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 
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de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo as 

pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas colacionadas aos autos, em especial das faturas 

juntadas na petição inicial, a qual atesta ser o consumidor titular da 

unidade consumidora atingida verifico ser flagrante a falha na sua 

prestação dos serviços, porquanto houve clara falha na prestação de 

serviços, uma vez que o consumidor foi privado de serviço básico e 

essencial por mais de 40 (quarenta) horas. Outrossim, não logrou êxito a 

parte ré em demonstrar fatos capazes de modificar o direito do autor, uma 

vez que deixou de juntar quaisquer documentos a peça de defesa, tendo 

se atentado tão somente a meras alegações. Cumpre salientar que o dano 

moral é presumido, já que é notória a falta de energia, não havendo 

necessidade de que a parte reclamante comprove o prejuízo extrajudicial. 

É imperioso que a falta de fornecimento de eletricidade por mais de 40 

horas gera danos graves, uma vez que o município de Poconé apresenta 

diariamente altas temperaturas, sendo que a necessidade de utilização de 

ar condicionados e demais eletrodomésticos, tais como geladeira, para 

conservação dos alimentos, são essenciais para o mínimo do conforto dos 

habitantes, tornando-se bens essenciais. Dessa forma, a privação do 

consumidor dos serviços acima citados por razões alheias a sua vontade, 

configura por si só dano moral indenizável. Ressalte-se que na relação 

entre consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, 

inciso VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de 

energia elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido 

de atender a parte Reclamante o mais rápido possível o que também não 

verifico nos presentes autos. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços, sendo prescindível a 

necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, 

bastando, para configurar a responsabilidade, a demonstração do nexo 

causal entre o evento e o dano. Ademais, o fornecedor dos serviços 

responde pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à 

prestação do serviço, considerando-se serviço defeituoso aquele que não 

fornece a segurança necessária, somente eximindo à empresa reclamada 

da responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não aconteceu no caso em 

estudo. Verifica-se, portanto, que o transtorno sofrido pela reclamante 

decorreu da negligência da demandada, que não empreendeu o cuidado 

necessário nos serviços prestados, tendo privado a reclamante de 

usufruir de serviço oneroso. Portanto, é indubitável que a conduta da 

parte ré provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral. DIANTE DO EXPOSTO, opino pela 

PROCEDENCIA da pretensão formulada na inicial, com fulcro no art. 487, I 

CPC, para CONDENAR a reclamada a pagar, a título de danos morais, o 

valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), devendo a quantia ser acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012182-19.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ALBERTINA LOPES DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto que ocasionou na EXPLOSÃO e destruição 

de todos os equipamentos da agência, bem como gerou danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 
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nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013567-02.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR CAROLINA DA CRUZ (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))
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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: 8013791-37.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (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. 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: 8017581-63.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

LUCILO MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8017581-63.2016.8.11.0028. REQUERENTE: LUCILO MARQUES DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA S/A VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do 

art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO DSITRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Narra a parte requerente que no ano de 2014, nos dias 07, 

8, 11 e 12 de maio, houve a interrupção do fornecimento de energia 

elétrica por mais de 40 horas, a qual teria gerado prejuízos de ordem 

extrapatrimonial passíveis indenização por dano moral. A reclamada, em 

sua defesa, afirma que o dito “Apagão” não configura dano moral passível 

de indenização, bem como a ausência de pedido de providências na via 

administrativa. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 375, do 

Código de Processo Civil. Ab initio, convém assinalar que ao caso em 

análise aplicam-se as diretrizes consignadas no Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que a relação em exame é de consumo, porquanto a 

parte autora é destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela 

qual, o caso se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 

8.078/90. Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou 

serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente ou 

disponibiliza os seus produtos e serviços. Além disso, em se tratando de 

serviço essencial o fornecimento de energia elétrica, 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, na forma do disposto no art. 22 do Código de Defesa do 

Consumidor, respondendo as pessoas jurídicas pelos danos causados na 

forma do disposto no parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por 

dano moral. Da análise das provas colacionadas aos autos, em especial 

das faturas juntadas na petição inicial, a qual atesta ser o consumidor 

titular da unidade consumidora atingida verifico ser flagrante a falha na 

sua prestação dos serviços, porquanto houve clara falha na prestação de 

serviços, uma vez que o consumidor foi privado de serviço básico e 

essencial por mais de 40 (quarenta) horas. Outrossim, não logrou êxito a 

parte ré em demonstrar fatos capazes de modificar o direito do autor, uma 

vez que deixou de juntar quaisquer documentos a peça de defesa, tendo 

se atentado tão somente a meras alegações. Cumpre salientar que o dano 

moral é presumido, já que é notória a falta de energia, não havendo 

necessidade de que a parte reclamante comprove o prejuízo extrajudicial. 

É imperioso que a falta de fornecimento de eletricidade por mais de 40 

horas gera danos graves, uma vez que o município de Poconé apresenta 

diariamente altas temperaturas, sendo que a necessidade de utilização de 

ar condicionados e demais eletrodomésticos, tais como geladeira, para 

conservação dos alimentos, são essenciais para o mínimo do conforto dos 

habitantes, tornando-se bens essenciais. Dessa forma, a privação do 

consumidor dos serviços acima citados por razões alheias a sua vontade, 

configura por si só dano moral indenizável. Ressalte-se que na relação 

entre consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, 

inciso VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de 

energia elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido 

de atender a parte Reclamante o mais rápido possível o que também não 

verifico nos presentes autos. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços, sendo prescindível a 

necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, 

bastando, para configurar a responsabilidade, a demonstração do nexo 

causal entre o evento e o dano. Ademais, o fornecedor dos serviços 

responde pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à 

prestação do serviço, considerando-se serviço defeituoso aquele que não 

fornece a segurança necessária, somente eximindo à empresa reclamada 

da responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não aconteceu no caso em 

estudo. Verifica-se, portanto, que o transtorno sofrido pela reclamante 

decorreu da negligência da demandada, que não empreendeu o cuidado 

necessário nos serviços prestados, tendo privado a reclamante de 

usufruir de serviço oneroso. Portanto, é indubitável que a conduta da 

parte ré provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral. DIANTE DO EXPOSTO, opino pela 

PROCEDENCIA da pretensão formulada na inicial, com fulcro no art. 487, I 

CPC, para CONDENAR a reclamada a pagar, a título de danos morais, o 

valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), devendo a quantia ser acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8011400-12.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLIVA GOMES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

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. 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: 8017584-18.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DINIZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

GREGORIO OSVALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8017584-18.2016.8.11.0028. REQUERENTE: GREGORIO OSVALDO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos etc., Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se 

de Ação de Indenização Por Danos Morais proposta por GREGORIO 

ORVALDO DA SILVA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Narra a parte requerente que no ano de 

2014, nos dias 07, 08, 11 e 12 de maio, houve a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica por mais de 30 horas, o qual teria gerado 

prejuízos de ordem extrapatrimonial passíveis indenização por dano moral. 

Analisando a preliminar de Carência de Ação – Ilegitimidade Ad Causam 

ativa: A parte requerida suscita a preliminar de ilegitimidade ativa da parte 

postulante, que pleiteia em seu nome direito alheio, tentando induzir este 

juízo a erro. A requerida traz provas em sua contestação, um relatório de 

consumo demonstrando que o titular da UC n. 6/399462-1 na época do 

apagão era o Sr. VALDINEI JOSE DA SILVA e ainda a mesma estava 

desligada no referido período. Corroborando com a afirmação, nota-se que 

o requerente apresentou na inicial uma fatura de energia referente ao mês 

de JUN/2016. Razão pela qual a presente demanda deve ser extinta por 

ilegitimidade ativa ad causam, tendo em vista que, a requerente não era a 

titular da Unidade Consumidora - UC na época do evento danoso – 

APAGÃO. O artigo 6º do Código de Processo Civil – CPC estabelece que 

ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando 

autorizado por lei, o que não é o caso. Razão pela qual acolho a preliminar, 

reconhecendo a ilegitimidade ativa ad causam. A parte requerente deixou 

de impugnar. ANTE O EXPOSTO, opino pela extinção do feito sem 

julgamento do mérito, em razão da ilegitimidade ativa, com fulcro no artigo 

485, VI, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do 

artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada 

em julgado ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 

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: 8012243-74.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012243-74.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JORGE 

DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto que 

ocasionou na EXPLOSÃO e destruição de todos os equipamentos da 

agência, bem como gerou danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 
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mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011852-22.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

MARIA MILAGRE DE ARRUDA CANAVARROS (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 

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: 8011727-54.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRELINA CORSINA DA SILVA (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

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: 8011243-39.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

MARIA CONCEICAO CAMPOS GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (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: 8012681-03.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

BENEDITA EFIGENCIA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (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: 8013531-57.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MANOEL JOSE MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (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: 8013495-15.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GETULIO GONCALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (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. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011219-11.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8011219-11.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/
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[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico 

ainda, que impulsiono os autos para intimação da parte recorrida 

apresentar as contrarrazões. POCONÉ, 3 de outubro de 2018 LUSDETT 

MARIA DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011330-92.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ANA ROSA CORREA GONCALVES (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. 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: 8013818-20.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ALINE DE ARRUDA PRADO (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 

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: 8011472-96.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDENO GONCALO DA SILVA (REQUERENTE)

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011472-96.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: REQUERENTE: EDENO GONCALO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 
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configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany 

C e c i l i a  A s s i s  D i a s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_ Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014195-88.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

JOSE DOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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, 
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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: 8011409-71.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BARTOLOMEU DA SILVA (REQUERENTE)

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (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: 8011819-32.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

BENEDITO FIDENCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (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: 8010744-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BENEDITO DELGADO DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (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: 8011611-48.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADILIO MANUEL DALLA NORA (REQUERENTE)

LETICIA SILVA SOUZA PINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8011611-48.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que impulsiono os autos para intimação 

da parte recorrida apresentar as contrarrazões. POCONÉ, 3 de outubro de 

2018 Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011242-54.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMIANA DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

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: 8011238-17.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

JOSE GENESIO DE ARRUDA LEITE (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
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Processo Número: 8011854-26.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(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 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: 8011108-27.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

ATANAZIO CUNHA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (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: 8011764-81.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8011764-81.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico 

ainda, que impulsiono os autos para intimação da parte recorrida 

apresentar as contrarrazões. POCONÉ, 3 de outubro de 2018 Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ 

E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010756-40.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA (ADVOGADO(A))

AROLDO DE 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 

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: 8011807-18.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE FIGUEIREDO ARRUDA (REQUERENTE)

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011807-18.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: REQUERENTE: ANDERSON DE 

FIGUEIREDO ARRUDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Requer a 

parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de 

indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 
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ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 
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agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany 

C e c i l i a  A s s i s  D i a s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_ Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011799-41.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

ROBERTO URTADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (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: 8012010-77.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELAIDE GONCALINA DA CRUZ SOUZA (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012010-77.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ELAIDE GONCALINA DA 

CRUZ SOUZA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 739 de 804



instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, REJEITO 

a preliminar de mérito suscitada e opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos 

contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, o que faço julgar 

extinto o processo, com resolução de mérito. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010788-74.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JURANDIR ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010788-74.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JURANDIR ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 
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direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito 

as preliminares quanto a ilegitimidade passiva e ausência de interesse 

processual uma vez que as mesmas se confundem com o mérito da 

demanda, sendo então analisadas em conjunto com este. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 
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consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011791-64.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO DEODATO CORREA (REQUERENTE)

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011791-64.2017.8.11.0028. REQUERENTE: BERNARDO DEODATO 

CORREA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 
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instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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Processo Número: 8011824-54.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALAIR MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8011824-54.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico ainda, que impulsiono 

os autos para intimação da parte recorrida apresentar as contrarrazões. 

POCONÉ, 3 de outubro de 2018 Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 

33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011833-16.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

VALDINEY DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8011833-16.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico 

ainda, que impulsiono os autos para intimação da parte recorrida 

apresentar as contrarrazões. POCONÉ, 3 de outubro de 2018 Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ 

E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011704-11.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LUCIO FERNANDES (REQUERENTE)

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011704-11.2017.8.11.0028. REQUERENTE: FRANCISCO LUCIO 

FERNANDES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. Compulsando os autos verifico que 

conforme termo de audiência de conciliação a requerida compareceu ao 

ato, todavia não apresentou contestação, seguindo a inteligência da 

súmula 11 da Turma Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: 

“SUMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia.” Pela 

ausência de demonstração de injusto motivo a qualificar a conduta das 

partes, elidida esta à configuração dos requisitos da responsabilidade 

civil. Não comprovada à existência da conduta lesiva, dos danos materiais 

e morais alegados e do nexo de etiológico entre eles, mister salientar ainda 

que apesar do requerido ser revel nos presentes autos, a revelia não 

implica necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos 

da revelia não são absolutos. Diante dos fatos, não me convenço da 

argumentação de que a reclamante foi vitima do reclamado, as alegações 

levantam duvida razoável. Sendo assim, ainda que o promovido seja revel 

na ação, tendo em vista a mingua dos elementos probantes, a ação deve 

ser julgada improcedente. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a 

suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu 

em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 
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do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremamente 

cômodos para realizar a maioria das transações, tais como atendimento 

via telefone e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos 

que não são hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a 

constatação de que houve quebra do nexo causal por FATO DE 

TERCEIRO, uma vez que a suspensão no atendimento da agência ocorreu 

por culpa exclusiva da explosão dos equipamentos da agência (fato 

notório) para fins de furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, 

§ 3º, III do CDC não há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- 

A da Resolução 2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições 

financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil podem decidir sobre a suspensão do atendimento ao 

público em suas dependências, quando assim justificarem estados de 

calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou casos que 

possam acarretar riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos 

usuários de serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. 

Parágrafo único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao 

público, na forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em 

documentos pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de 

ocorrência policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de 

sociedade seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros 

julgados importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, 

à disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. POCONÉ, 3 de outubro de 2018 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010769-68.2017.8.11.0028. REQUERENTE: FERMINA CLEUSA DA COSTA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 
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04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013489-08.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (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: 8011919-84.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE SEBASTIANA PRADO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8011919-84.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 
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Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico ainda, que impulsiono 

os autos para intimação da parte recorrida apresentar as contrarrazões. 

POCONÉ, 3 de outubro de 2018 Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 

33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-02.2012.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANILZA TEREZINHA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)

 

DESPACHO VISTOS, Considerando tratar-se de demanda envolvendo 

empresa em recuperação judicial, SUSPENDO O TRÂMITE do processo em 

razão do REsp. 1.525.174-RS, bem como da recente decisão proferida 

pela 7ª Vara Empresarial da Capital do Estado do Rio de Janeiro na Ação 

de Recuperação Judicial, processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001, a qual 

deferiu a suspensão das ações e execuções das demandas envolvendo 

a OI S/A por mais 180 dias. Anoto que o Ofício nº 576/2017 do Presidente 

do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, Des. Rui Ramos Ribeiro, 

igualmente, determinou a suspensão em todo o estado em consonância 

com o ato decisório supracitado. Intimem-se as partes. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011925-91.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ CATARINA DE ARRUDA (REQUERENTE)

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8011925-91.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico ainda, que impulsiono 

os autos para intimação da parte recorrida apresentar as contrarrazões. 

POCONÉ, 3 de outubro de 2018 Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 

33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013502-07.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JACINTO DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

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 

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.a. 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: 8012013-32.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

MANOEL JOSE DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8012013-32.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico 

e dou fé, que a sentença transitou em julgado sem interposição de 

recurso. POCONÉ, 3 de outubro de 2018 Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. 

Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: 

(65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016888-79.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA LUZIA CINTRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Numero do Processo: 8016888-79.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA 

LUZIA CINTRA REQUERIDO: VIVO S/A Vistos, etc... A parte promovente, 

embora devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Em caso de 

ausência da parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, 

da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”. Pelo exposto, opino 

por JULGAR EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei n. 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95). Transitada em 

julgado, ao arquivo. Postas estas razões, submeto o presente projeto de 

sentença à homologação da Magistrada Togada, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. CLAUDIR JUNIOR FRANÇA 

MARTINS JUIZ LEIGO VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011851-37.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

JOSE FERRAZ CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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. 
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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: 8012018-54.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

LAUREN DINES PROENCA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8012018-54.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico 

e dou fé, que a sentença transitou em julgado sem interposição de 

recurso. POCONÉ, 3 de outubro de 2018 Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. 

Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: 

(65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011847-97.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA EMILIANA ALVES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 8011800-26.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILA DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (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: 8012033-23.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

KARIN DAYANE DE SOUZA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8012033-23.2017.8.11.0028; Valor causa: $20,000.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente. Certifico e dou fé, que a sentença transitou em julgado 

sem interposição de recurso. POCONÉ, 3 de outubro de 2018 Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ 

E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012036-75.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

ZUANE TEREZINHA DA CRUZ SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8012036-75.2017.8.11.0028; Valor causa: $20,000.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente. Certifico e dou fé, que a sentença transitou em julgado 

sem interposição de recurso. POCONÉ, 3 de outubro de 2018 Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ 

E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011797-71.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ATUIRES TEREZINHA SILVA DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

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 

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: 8013212-89.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JOSE GERALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 
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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: 8011794-19.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE DO CARMO RONDON (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 

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: 8012040-15.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA PATRICIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8012040-15.2017.8.11.0028; Valor causa: $20,000.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente. Certifico e dou fé, que a sentença transitou em julgado 

sem interposição de recurso. POCONÉ, 3 de outubro de 2018 Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ 

E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011458-15.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA DE PAULA DA ROCHA (REQUERENTE)

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

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: 8012942-02.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI GONCALVES NETO (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(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: 8011423-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

ELOIDE DUARTE E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (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: 8013560-10.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

VERONICA MARIA DE ARRUDA E SILVA (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.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013553-18.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE ARRUDA FIALHO (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (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: 8018636-49.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

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: 8011107-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

DEONIZIA DA CUNHA SIQUEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

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 

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: 8012145-89.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA LUCIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8012145-89.2017.8.11.0028; Valor causa: $20,000.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente. Certifico e dou fé, que a sentença transitou em julgado 

sem interposição de recurso. POCONÉ, 3 de outubro de 2018 Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ 

E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010818-80.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(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: 8011136-92.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VICENCIA PEDROSA NUNES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

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 

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: 8012299-10.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

GABINO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (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 
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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.I.C. Arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012146-74.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

JOCINEA DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8012146-74.2017.8.11.0028; Valor causa: $20,000.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente. Certifico e dou fé, que a sentença transitou em julgado 

sem interposição de recurso. POCONÉ, 3 de outubro de 2018 Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ 

E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012786-77.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

CECILIA FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (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.I.C. Arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015853-84.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RONILDO FALCAO DE ARRUDA (REQUERENTE)

ODILA ZORZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8015853-84.2016.8.11.0028; Valor causa: $35,200.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico ainda, 

que IMPULSIONO os autos para que a parte recorrida apresente as 

contrarrazões recursais. POCONÉ, 3 de outubro de 2018 Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ 

E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012659-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MATIAS NERES DE ARRUDA (REQUERENTE)

THALITA ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8012659-42.2017.8.11.0028, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: MATIAS NERES DE 

ARRUDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório 

dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em 

desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a 

indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência bancária localizada neste 

município permaneceu fechada por cerca de 90 dias, após um assalto 

ocorrido no dia 04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 

12/03/2018, constatou-se ausência da parte requerente, embora 

devidamente intimada para o ato. O Patrono da parte requerente pediu 

prazo para juntada de justificativa. Decorrido o prazo sem manifestação. 

Não há outra alternativa se não aplicar os efeitos da contumácia. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de 

mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012150-14.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

SEBASTIANA VAZ DE LIMA BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8012150-14.2017.8.11.0028; Valor causa: $20,000.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente. Certifico e dou fé, que a sentença transitou em julgado 

sem interposição de recurso. POCONÉ, 3 de outubro de 2018 Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ 

E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013223-21.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEONOR BRIZIDA DA SILVA (REQUERENTE)

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

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 
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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: 8012558-05.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

THALITA ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8012558-05.2017.8.11.0028; Valor causa: $20,000.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que impulsiono os autos para intimação 

da parte recorrida apresentar as contrarrazões. POCONÉ, 3 de outubro de 

2018 Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013263-03.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SOUZA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

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: 8012563-27.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8012563-27.2017.8.11.0028; Valor causa: $20,000.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente. Certifico e dou fé, que a sentença transitou em julgado 

sem interposição de recurso. POCONÉ, 3 de outubro de 2018 Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ 

E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012671-56.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

JOAO CACIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8012671-56.2017.8.11.0028; Valor causa: $20,000.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente. Certifico e dou fé, que a sentença transitou em julgado 

sem interposição de recurso. POCONÉ, 3 de outubro de 2018 Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ 

E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012683-70.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE AMORIM DUARTE (REQUERENTE)

THALITA ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8012683-70.2017.8.11.0028; Valor causa: $20,000.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente. Certifico e dou fé, que a sentença transitou em julgado 

sem interposição de recurso. POCONÉ, 3 de outubro de 2018 Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ 

E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011057-16.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GUIA E SOUZA PIZOTO (REQUERENTE)

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8011057-16.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico 

e dou fé, que a sentença transitou em julgado sem interposição de 

recurso. POCONÉ, 3 de outubro de 2018 Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. 

Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: 

(65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011063-23.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA DA ROSA (REQUERENTE)

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8011063-23.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico 

e dou fé, que a sentença transitou em julgado sem interposição de 

recurso. POCONÉ, 3 de outubro de 2018 Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. 

Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: 

(65) 33451507

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 056/2018 – 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 que no dia 07 de outubro de 2018 será realizada as 

Eleições Gerais de 2018.

 CONSIDERANDO que os servidores desta unidade judiciária foram 

convocados pelo Juiz da 28ª Zona Eleitoral para prestarem serviços no 

decorrer das eleições.

 CONSIDERANDO que a comarca possui extenso território, inclusive com 

seções eleitorais em aldeias indígenas, como também estradas precárias, 

sem pavimentação asfáltica, o que dificulta o retorno à sede da comarca.

 R E S O L V E:

 1º - SUSPENDER o expediente forense no âmbito do Poder Judiciário 

desta Comarca no dia 08 de outubro de 2018 (segunda-feira), dia 

posterior as Eleições.

 2º - Fica suspenso os prazos processuais que, por ventura, devam 

iniciar-se ou encerrar-se nesta data, automaticamente prorrogados para o 

primeiro dia útil subsequente.

 Publique-se. Registre-se. Cientifiquem-se e Cumpra-se, afixando cópia na 

Porta de entrada do Fórum e remetendo-se aos Excelentíssimos Senhores 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça e Corregedor (a) Geral da 

Justiça, ao Ministério Público e ao Presidente da Subseção da OAB local.

 Porto Alegre do Norte/MT, 03 de outubro de 2018.

Daniel de Sousa Campos Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000452-03.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

KERLY JOANA CARBONERA (ADVOGADO(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: 1000452-03.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): MARIA JOSE DIAS DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Trata-se de ação previdenciária em que a parte 

autora pleiteia a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural 

em face do INSS, ambos já qualificados nos autos. Citada, a autarquia 

previdenciária apresentou contestação. Impugnação na página 17. 

Vieram-se os autos conclusos. É o relato. Decido. Inexistindo matérias 

processuais pendentes de análise, declaro o feito saneado e como pontos 

controvertidos, fixo a comprovação do tempo de efetivo exercício de 

atividade rural no período de carência exigido legalmente. Defiro a 

produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, frisando 

que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada. Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 30 de outubro de 2018, às 14h15mim (horário oficial do estado de mato 

grosso). Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas. Às providências para a realização da solenidade. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000784-67.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NELZA PONTES SIQUEIRA (AUTOR(A))

ELIZEU FELIS DE LIMA (AUTOR(A))

MARIA LUCIA VIANA SALES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMIVALDO DIAS ARAUJO (RÉU)

ADEMIR DA SILVA ARAUJO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000784-67.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ELIZEU FELIS DE LIMA, NELZA PONTES SIQUEIRA RÉU: 

ADEMIR DA SILVA ARAUJO, EMIVALDO DIAS ARAUJO Defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil. Conveniente a justificação 

prévia do alegado. DESIGNO AUDIÊNCIA PARA O DIA 13 DE NOVEMBRO 

DE 2018, ÀS 15H30MIN (horário oficial do Estado de Mato Grosso), 

devendo o autor providenciar o comparecimento das testemunhas, no 

máximo 3(três), independentemente de intimação. Nos termos do artigo 

562 do NCPC, cite-se o requerido, devendo o mesmo ser intimado para 

comparecer na audiência, ocasião em que poderá intervir, desde que por 

intermédio de advogado. O prazo para contestar, de 15(quinze) dias, 

contar-se-á a partir da intimação da decisão que deferir ou não a medida 

liminar (art. 564, parágrafo único do NCPC). Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000825-34.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. S. Y. (REQUERENTE)

I. G. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. D. B. (ADVOGADO(A))

T. S. A. (ADVOGADO(A))

D. C. D. B. (ADVOGADO(A))

Q. D. S. R. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000825-34.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: TADEU DA SILVA YOSHIDA REQUERIDO: QUEREN DOS 

SANTOS RODRIGUES OLIVEIRA Trata-se de ação de guarde proposta por 

TADEU DA SILVA YOSHIDA em face de QUEREN DOS SANTOS 

RODRIGUES OLIVEIRA. Após a realização estudo psicossocial na 

residência do requerente, foi deferida a guarda provisória em favor do 

genitor. Na sequência, a parte requerida apresentou contestação e 

reconvenção, requerendo que a guarda do menor seja concedida em 

favor da genitora. Realizada audiência de conciliação, as partes não 

entabularam acordo. Pois bem. Na manifestação retro, a parte requerida 

noticia que está sendo privada de visitar seu filho, razão pela qual entendo 

que a regularização do direito a visitas é medida que se impõe. Sabe-se 

que nas demandas que envolvem crianças ou adolescentes deve o 

julgador analisar os fatos, sob a ótica do melhor interesse do menor, bem 

como sua manutenção em ambiente capaz de assegurar seu bem estar 

físico e mental. No caso em apreço, apesar de a guarda provisória ter sido 

deferida em favor do requerente, em momento algum houve proibição da 

genitora em visitar e ter seu filho em sua companhia. Pelo contrário, não se 

pode privar a criança do direito em conviver com sua mãe, principalmente 

por ter a infante apenas 04 (quatro) anos de idade, sendo necessário lhe 

proporcionar tal direito, sob pena de lhe trazer prejuízos imensuráveis. Por 

fim, frise-se que não houve solução definitiva da guarda da infante, 

podendo o magistrado, nos termos do artigo 42 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, revogá-la a qualquer tempo. Dessa maneira, regularizo o 

direito de visitas ao infante nos seguintes termos: 1. Autorizo a genitora 

buscar a criança no dia 12.10.2018, às 08h00min (feriado do dia das 

crianças), e devolvê-la no dia 15.10.2018, às 08h00min; 2. Os próximos 

feriados e fins de semana (das 08h00 de sábado até às 08h00 de 

segunda-feira) deverão ser alternados entre o requerente e a requerida; 

3. No período de férias escolares, a criança deverá permanecer 15 

(quinze) dias com o pai e 15 (quinze) dias com a mãe. Qualquer 

dificuldade na entrega ou devolução do menor, deverá ser acionado o 

Conselho Tutelar do município competente. Considerando a apresentação 
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de contestação, intime-se a parte autora para apresentar impugnação, no 

prazo legal. Ao mesmo tempo, expeça-se, com urgência, carta precatória 

para a Comarca de São Félix do Araguaia-MT solicitando a realização de 

estudo psicossocial na residência da genitora, no prazo de 30 dias. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000825-34.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. S. Y. (REQUERENTE)

I. G. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. D. B. (ADVOGADO(A))

T. S. A. (ADVOGADO(A))

D. C. D. B. (ADVOGADO(A))

Q. D. S. R. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000825-34.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: TADEU DA SILVA YOSHIDA REQUERIDO: QUEREN DOS 

SANTOS RODRIGUES OLIVEIRA Trata-se de ação de guarde proposta por 

TADEU DA SILVA YOSHIDA em face de QUEREN DOS SANTOS 

RODRIGUES OLIVEIRA. Após a realização estudo psicossocial na 

residência do requerente, foi deferida a guarda provisória em favor do 

genitor. Na sequência, a parte requerida apresentou contestação e 

reconvenção, requerendo que a guarda do menor seja concedida em 

favor da genitora. Realizada audiência de conciliação, as partes não 

entabularam acordo. Pois bem. Na manifestação retro, a parte requerida 

noticia que está sendo privada de visitar seu filho, razão pela qual entendo 

que a regularização do direito a visitas é medida que se impõe. Sabe-se 

que nas demandas que envolvem crianças ou adolescentes deve o 

julgador analisar os fatos, sob a ótica do melhor interesse do menor, bem 

como sua manutenção em ambiente capaz de assegurar seu bem estar 

físico e mental. No caso em apreço, apesar de a guarda provisória ter sido 

deferida em favor do requerente, em momento algum houve proibição da 

genitora em visitar e ter seu filho em sua companhia. Pelo contrário, não se 

pode privar a criança do direito em conviver com sua mãe, principalmente 

por ter a infante apenas 04 (quatro) anos de idade, sendo necessário lhe 

proporcionar tal direito, sob pena de lhe trazer prejuízos imensuráveis. Por 

fim, frise-se que não houve solução definitiva da guarda da infante, 

podendo o magistrado, nos termos do artigo 42 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, revogá-la a qualquer tempo. Dessa maneira, regularizo o 

direito de visitas ao infante nos seguintes termos: 1. Autorizo a genitora 

buscar a criança no dia 12.10.2018, às 08h00min (feriado do dia das 

crianças), e devolvê-la no dia 15.10.2018, às 08h00min; 2. Os próximos 

feriados e fins de semana (das 08h00 de sábado até às 08h00 de 

segunda-feira) deverão ser alternados entre o requerente e a requerida; 

3. No período de férias escolares, a criança deverá permanecer 15 

(quinze) dias com o pai e 15 (quinze) dias com a mãe. Qualquer 

dificuldade na entrega ou devolução do menor, deverá ser acionado o 

Conselho Tutelar do município competente. Considerando a apresentação 

de contestação, intime-se a parte autora para apresentar impugnação, no 

prazo legal. Ao mesmo tempo, expeça-se, com urgência, carta precatória 

para a Comarca de São Félix do Araguaia-MT solicitando a realização de 

estudo psicossocial na residência da genitora, no prazo de 30 dias. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94404 Nr: 11809-31.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADER FRANCISCO DEI RICARDI - 

OAB:12994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 Ante o exposto e sem mais delongas, REVOGO a decisão que decretou a 

prisão civil do executado, consequentemente, determino a expedição de 

alvará de soltura em favor de ALDEIR MOREIRA DA COSTA. Por fim, 

EXCLUO do valor de 10% do montante da dívida cobrados a título de 

honorários advocatícios.Ciência ao MPE.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 9272 Nr: 1642-38.2006.811.0059

 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: Maria de Lourdes de Souza Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com a realização dos cálculos, intimem-se as partes para manifestarem 

no prazo de 15 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94755 Nr: 12009-38.2017.811.0059

 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: JAIME RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago da Silva Machado - 

OAB:17908 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data intimei via e-mail o perito 

nomeado nestes autos, Dr. Mário Victor Barino Perini - CRM/MT 4939, da 

decisão proferida por este Juízo, em que lhe nomeou como perito, bem 

como que designou a perícia médica, informando-lhe o dia, hora e local 

para realização da pericia. Informei ainda, que foi arbitrada por este Juízo 

o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais. 

Certifico ainda, que foi enviado via e-mail os quesitos elaborados pelas 

partes e por este Juízo, para conhecimento e providências. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89103 Nr: 8761-64.2017.811.0059

 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: José Pereira Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em face do 

INSS, ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação (ref.09).

Em seguida, a parte autora apresentou impugnação a contestação na 

ref.18.

 Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

 Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência exigido 

legalmente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 30 DE 

OUTUBRO DE 2018, ÀS 18H00MIM (horário oficial do estado de mato 

grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94755 Nr: 12009-38.2017.811.0059

 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: JAIME RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago da Silva Machado - 

OAB:17908 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 67667 Nr: 2250-84.2016.811.0059

 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: Casa de Amparo À Familia, Idoso, Criança e 

Adolescente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto Alegre do Norte/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Marcio Vareiro - 

OAB:MT 15.287/B, LAURO JOSÉ DA MATA - OAB:3774, Raphael Alves 

Cristiano - OAB:23523/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cerezini - 

OAB:15.098-A

 DECISÃO

Defiro o pedido da parte autora e, considerando o atestado médico da 

testemunha Polliana Alves Piagem, redesigno audiência de instrução e 

julgamento para o dia 04 de Dezembro de 2018, às 14h30min (horário 

oficial de MT).

Expeça-se mandado de intimação para testemunha Polliana Alves Piagem.

 Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000784-67.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NELZA PONTES SIQUEIRA (AUTOR(A))

ELIZEU FELIS DE LIMA (AUTOR(A))

MARIA LUCIA VIANA SALES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMIVALDO DIAS ARAUJO (RÉU)

ADEMIR DA SILVA ARAUJO (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000784-67.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ELIZEU FELIS DE LIMA, NELZA PONTES SIQUEIRA RÉU: 

ADEMIR DA SILVA ARAUJO, EMIVALDO DIAS ARAUJO Defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil. Conveniente a justificação 

prévia do alegado. DESIGNO AUDIÊNCIA PARA O DIA 13 DE NOVEMBRO 

DE 2018, ÀS 15H30MIN (horário oficial do Estado de Mato Grosso), 

devendo o autor providenciar o comparecimento das testemunhas, no 

máximo 3(três), independentemente de intimação. Nos termos do artigo 

562 do NCPC, cite-se o requerido, devendo o mesmo ser intimado para 

comparecer na audiência, ocasião em que poderá intervir, desde que por 

intermédio de advogado. O prazo para contestar, de 15(quinze) dias, 

contar-se-á a partir da intimação da decisão que deferir ou não a medida 

liminar (art. 564, parágrafo único do NCPC). Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000916-27.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

A B C LEAL E SILVA - ME (REQUERENTE)

PAULO CESAR SIMOES FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA CRISTINA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000916-27.2018.8.11.0059. REQUERENTE: A B C LEAL E SILVA - ME 

REQUERIDO: ADRIANA CRISTINA RIBEIRO Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 05 de novembro de 2018, às 

15h30min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, as requeridas têm o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentarem contestação, sob pena julgamento do feito 

no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000829-71.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. D. S. (REQUERENTE)

R. R. D. G. (ADVOGADO(A))

R. N. D. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. A. (ADVOGADO(A))

C. P. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE 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, Considerando que as 
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partes possuem advogados constituído, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar as partes para comparecer a audiência 

designada no despacho retro. PORTO ALEGRE DO NORTE, 3 de outubro 

de 2018. JONATHAS COSTA GUIMARAES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE E INFORMAÇÕES: RUA 16, 

QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO ALEGRE DO 

NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000829-71.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. D. S. (REQUERENTE)

R. R. D. G. (ADVOGADO(A))

R. N. D. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. A. (ADVOGADO(A))

C. P. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE 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, Considerando que as 

partes possuem advogados constituído, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar as partes para comparecer a audiência 

designada no despacho retro. PORTO ALEGRE DO NORTE, 3 de outubro 

de 2018. JONATHAS COSTA GUIMARAES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE E INFORMAÇÕES: RUA 16, 

QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO ALEGRE DO 

NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51721 Nr: 1462-41.2014.811.0059

 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: Liomar Severo Caixeta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Afonso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jabes Fonseca Brito - 

OAB:22652/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julliane Alves da Silva - 

OAB:18251 - MT, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT

 Decisão

Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Intime-se 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).

 Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000326-50.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE DE SOUSA E SILVA (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO CONDAO PINHEIRO BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000326-50.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): RAIMUNDO CONDAO PINHEIRO BARROS RÉU: COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E 

XINGU - SICREDI ARAXINGU Raimundo Condão Pinheiro Barros ajuizou 

“ação ordinária consignatória de pagamento c/c revisional de juros 

contratuais de cédula de crédito bancário e antecipação de tutela de 

depósito judicial com parcelamento de débito e exclusão do nome dos 

órgãos de proteção ao crédito” em face de Cooperativa de Livre Admissão 

de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu. O requerente 

aduziu ter emitido Cédulas de Crédito Rural Pignoratícia em favor do 

demandado, totalizando o valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), 

contudo, em razão de ser produtor rural e ter sofrido com adversidades 

climáticas que reduziram a produção de sua lavoura, não teria conseguido 

adimplir totalmente com a dívida contraída. Ressai da exordial que o 

requerente teria, ao longo de 04 (quatro) anos, pagado à ré o valor de 

R$363.558,55 (trezentos e sessenta e três mil, quinhentos e cinquenta e 

oito reais e cinquenta e cinco centavos) e, ao buscar a requerida para 

renegociação do débito remanescente, esta teria informado que, com as 

correções monetárias e juros, o valor devido seria R$327.669,72 

(trezentos e vinte e sete mil, seiscentos e sessenta e nove reais e setenta 

e dois centavos). No bojo da peça de ingresso, o requerente sustentou 

que os juros aplicados ao débito seriam ilegais, aduzindo que o valor 

correto a ser cobrado é o montante de R$99.954,44 (noventa e nove mil, 

novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), 

razão pela qual requereu a concessão de liminar de autorização de 

depósito do valor entendido como escorreito, divididos em 05 (cinco) 

parcelas anuais, com vencimento em 30/09/2018, 30/09/2019, 30/09/2020, 

30/09/2021 e 30/09/2022. Requereu, ainda, a concessão de liminar para 

que o requerido se abstenha de inserir seu nome junto aos cadastros de 

proteção ao crédito. Tangente ao mérito, postulou pela procedência da 

demanda a fim de que seja determinada a exclusão da capitalização de 

juros, bem assim para que sejam fixados juros contratuais no limite de 

12% ao ano. Recebida a inicial, este Juízo indeferiu o pedido de gratuidade 

judiciária pleiteado, fixando prazo para que o autor promovesse o 

recolhimento das custas e taxas de distribuição. Aprazadamente, o autor 

manifestou-se nos autos, pugnando pelo recolhimento das custas ao final 

ou, alternativamente, parcelamento destas. É o relatório. Decido. De 

proêmio, impende trazer a baila processual a transcrição do artigo 314 do 

Código Civil, in litteris: “Art. 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto 

prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o 

devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou.” Assim, da leitura 

do artigo suso, é de bom alvitre, antes de deferir o pedido liminar da 

autora, oportunizar ao demandado que se manifeste quanto à proposta de 

parcelamento da autora. Destarte, postergo a análise do pleito 

antecipatório para após a apresentação de defesa, acaso não ocorra 

conciliação na audiência agendada para tal finalidade, a qual, inclusive, 

designo para o dia 08 de novembro de 2018, às 14h00min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso. Cite-se o réu pra comparecimento à audiência 

e, se restar frustrada a conciliação, ficará intimado também para 

apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias a partir do dia útil seguinte 

à audiência. Deverá a citação ocorrer até o dia 08 de outubro de 2018 e o 

senhor oficial de justiça deverá intimar o citando de que deverá 

comparecer à audiência acompanhado de advogado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 25 de setembro de 

2018. Marcos André da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 74214 Nr: 5320-12.2016.811.0059

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Flávio Rodrigues Correia, alcunha "Flavinho", VALTER 

DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Autoridade Policial de São José do Xingu/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT, Valter da Silva Costa - OAB:OAB/MT 9704-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de FLÁVIO 

RODRIGUES CORREIA, tendo como autoridade coatora o Delegado de 

Polícia de São José do Xingu/MT, visando o trancamento do Inquérito 

Policial instaurando para apurar a prática dos crimes previstos nos artigos 
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45 e 51, ambos da Lei n. 9.605/1998, artigo 155, §4º, inciso IV c/c artigo 

14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, bem 

como a restituição dos objetos apreendidos. (...). Nessa senda, revela-se 

inviável o trancamento do inquérito policial pela via estreita do Habeas 

Corpus, porquanto o reconhecimento da ausência de justa causa, in casu, 

demanda o revolvimento detalhado do conteúdo probatório, pois, havendo 

indícios suficientes a autorizar uma apuração mais aprofundada dos fatos 

narrados, deverá ocorrer no decurso da instrução processual, fase 

vocacionada para avaliação de elementos e provas, sob o rigoroso crivo 

do contraditório, possibilitando a formação de um juízo de certeza acerca 

da ilicitude da conduta do paciente, sua potencialidade lesiva e a 

consequente responsabilidade penal do agente.Destarte, vislumbra-se não 

existir qualquer gravame ou constrangimento ilegal a ser reparado pela via 

mandamental, incabível, pois, o trancamento do inquérito policial n. 

76496.Ao teor do exposto, acolhendo o parecer ministerial, DENEGO a 

ordem impetrada e, por conseguinte, INDEFIRO o pedido de restituição dos 

objetos apreendidos.Ciência ao MPE e à Defesa.Após, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 42130 Nr: 1855-34.2012.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Alves Almeida, Clodoveu Rech de 

Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josinei Cristina Sousa Silva 

- OAB:15787, Wilson Lopes - OAB:7396-B

 SENTENÇA

Autos n.º 1855-34.2012.811.0059 (código 42130)

Aqui se tem ação penal movida pelo Ministério Público em face de ADEMIR 

ALVES MIRANDA e CLODOVEU RECH DE BARROS, pela suposta prática 

das condutas tipificadas nos artigos 296, §1º, I combinado com o artigo 

304, combinado com o artigo 297, todos do Código Penal.

 Consta nos autos que a denúncia foi recebida em 23 de julho de 2012.

Decido.

Considerando que, para os crimes imputados aos réus, previstos nos 296, 

§1º, I combinado com o artigo 304, combinado com o artigo 297, todos do 

Código Penal são estabelecidas penas entre 2 a 8 anos, mas, pelas 

condições dos acusados (primários, circunstâncias judiciais favoráveis), 

e tendo em conta que a conduta foi normal à espécie penal, mesmo se 

condenados, não receberiam eles penas em concreto superior a 2 ano, é 

pertinente reconhecer que uma possível execução de uma provável 

condenação já estaria prescrita se fosse implementada, quando não se 

interpõe qualquer outro marco interruptivo da prescrição.

Isso é dito porque, se uma possível pena em concreto não ultrapassará 2 

anos para cada crime, a prescrição da pretensão executória já estará 

concretizada, pois, entre o recebimento da denúncia até a presente data, 

já se passaram mais de 6 anos e a execução de uma pena de até 2 anos 

prescreve em 4 anos.

 Esta postura se amolda à melhor realidade porque o serviço público 

prestado pelo Estado-juiz é extremamente oneroso aos cofres públicos, 

com dispêndios de recursos humanos e financeiros.

Sendo assim, sabendo-se que uma eventual condenação já estará fadada 

à ineficácia por causa de uma certa prescrição da pretensão executória, 

nada mais acertado do que, desde logo, reconhecê-la.

DISPOSITIVO

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, RECONHEÇO A 

PRESCRIÇÃO, EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE DE ADEMIR ALVES 

MIRANDA e CLODOVEU RECH DE BARROS, quanto às imputações feitas 

nestes autos.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se estes autos na condição de findo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 20059 Nr: 723-73.2011.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osias Pereira Lima, vulgo "Tiro e Queda"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago da Silva Machado - 

OAB:17908 - MT

 Nesta ação penal, o réu foi condenado, em sentença transitada em 

julgado, a uma pena de 1 ano de reclusão.

Foi distribuída execução penal (código 68610), mas foi reconhecida, 

naqueles autos, a prescrição da pretensão executória, tendo sido 

determinado o arquivamento daquele feito.

Assim, nada restando a ser realizado nestes autos, arquivem-se na 

condição de findo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 16058 Nr: 39-85.2010.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Dione de Oliveira Silva, vulgo 

"Braquinho", Lucivan dos Santos Lino, vulgo "Negão", Maria Anita Pereira 

Costa ou Anita Alves de Oliveira, vulgo "Anita"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jodacy Gaspar Dantas - 

OAB:10993/MT

 SENTENÇA

Autos n.º 39-85.2010.811.0059 (código 16058)

Aqui se tem ação penal movida pelo Ministério Público em face de MARIA 

ANITA PEREIRA COSTA OU ANITA ALVES DE OLIVEIRA, VULGO "ANITA", 

pela suposta pratica das condutas tipificadas nos artigos 180, §§ 1º e 2º 

do Código Penal.

 Decido.

Considerando que, para o crime imputado ao réu, é estabelecida pena 

entre 3 a 8 anos, mas, pelas condições da acusada (primária, 

circunstâncias judiciais favoráveis), e tendo em conta que a conduta teria 

sido praticada em condições normais à espécie, mesmo que condenada, 

não receberia ela pena em concreto superior a 3 anos, é pertinente 

reconhecer que uma possível execução de uma provável condenação já 

estaria prescrita se fosse implementada, quando não se interpõe qualquer 

outro marco interruptivo da prescrição.

Isso é dito porque, se uma possível pena em concreto não ultrapassará 3 

anos, a prescrição da pretensão executória já estará concretizada, pois, 

entre o recebimento da denúncia até a presente data, já se passaram mais 

de 8 anos e a execução de uma pena de 3 anos prescreve em 8 anos.

 Esta postura se amolda à melhor realidade porque o serviço público 

prestado pelo Estado-juiz é extremamente oneroso aos cofres públicos, 

com dispêndios de recursos humanos e financeiros.

Sendo assim, sabendo-se que uma eventual condenação já estará fadada 

à ineficácia por causa de uma certa prescrição da pretensão executória, 

nada mais acertado do que, desde logo, reconhecê-la.

DISPOSITIVO

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, RECONHEÇO A 

PRESCRIÇÃO, EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE DE MARIA ANITA PEREIRA 

COSTA OU ANITA ALVES DE OLIVEIRA, VULGO "ANITA", quanto às 

imputações feitas nestes autos.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se estes autos na condição de findo.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40301 Nr: 343-29.2018.811.0019

 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: Nelci Rodrigues da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sílvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12.854/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para informar novo 
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endereço do requerido para intimá-lo da audiência de conciliação já 

designada para o dia 04/12/2018 às 14h00, no prazo de 05 dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21715 Nr: 734-57.2013.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS E SUPLENTES

O Doutor Rafael Depra Panichella, Juiz Presidente do Tribunal do Júri da 

Comarca de Porto dos Gaúchos-MT, na forma da lei, Faz Saber a todos 

quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, nos 

termos do art. 427 do CPP, foram sorteados os cidadãos abaixo 

relacionados para servirem como jurados e suplentes na Sessão Ordinária 

do Tribunal do Júri desta Comarca, com início previsto para o dia 

27/11/2018, às 09:00 hs, ficando pelo presente edital convocados a 

comparecer no Plenário da Câmara Municipal de Porto dos Gaúchos-MT, 

na data e horário indicado, são eles:

1. MARCIA DOS SANTOS, professora;

2. ELENICE AMATE, Técnica de Enfermagem;

3. ELIDIANE KARINE TREVISAN, funcionária pública;

4. DENISE LEMKE, comerciante;

5. LEIAH NASCIMENTO, comerciária;

6. JOSÉ CARLOS DE CARVALHO, funcionário público;

7. GEOVAN NUNES DE SOUZA, mecânico;

8. JULIANA TINEU NUNES ZECCHIN, comerciante;

9. DIEGO ARTUR CONSTANTINO, Gerente de vendas;

10. CAMILA ISERNHAGEN ALMEIDA, escriturária;

11. JULIANO GAMBA, funcionário público;

12. ANA LUCIA DE SOUZA, Conselheira tutelar;

13. AUGUSTINHO OLIVATO, funcionário público;

14. ANA CRISTINA DE OLIVEIRA, funcionária pública;

15. CELSO LUIZ CARDOSO, professor;

16. FLAVIO MARTINS, comerciário;

17. CAMILA APARECIDA DE LIMA, Auxiliar Administrativo;

18. CHRISTIAN NOGUEIRA DOS SANTOS, comerciário;

19. PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, comerciário;

20. VIVIANE DOMINHAKI DE ALMEIDA, funcionária pública;

21. ELIANE OLIVEIRA BONFIM, Empresária;

22. MARCIANE SERAFINE, Engenheira;

23. DANIELA FONTANELLE, Comerciante;

24. VIVIANE STANISZEWSKI, Veterinária;

25. MAURICIO PEDRO CASTILHO, comerciante.

SUPLENTES:

1. ELIZETE DOS REIS NASCIMENTO, comerciante;

2. JULIANA DOMINHAKI ALMEIDA, funcionária pública;

3. TAYNARA GEHRING OLIVEIRA, Auxiliar de Escritório;

4. ADALTO KREBS, comerciante;

5. FLAVIA MORAES ROSA, professora;

6. MELISSA DA SILVA OLIVEIRA, Escriturária;

7. ADELIA REZER CARDOSO, funcionária pública;

8. LUCIANE MARINETEJ. SILVA, administrativo;

9. ALEXSANDRA TEIXEIRA DA SILVA, funcionária pública;

10. VANIA DOS SANTOS BERNARDES, funcionária pública.

 Eu, Rogério Dorneles do Nascimento , conferi e subscrevi.

 Porto dos Gaúchos - MT, 2 de outubro de 2018.

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

Juiz Presidente do Tribunal do Juri

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37150 Nr: 2155-43.2017.811.0019

 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: Mendanha Construtora Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto dos Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa Fernanda Dias Azoia 

- OAB:16273

 INTIMO o requerente na pessoa de seus advogados para atenderem no 

prazo legala o ofício oriundo da comarca de Juara juntado na ref. 120.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26783 Nr: 1151-39.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henio Lima Jardim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sílvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3.546/MT/A

 (...) .Desta feita, diante de todo o exposto, bem como considerando as 

diretrizes insculpidas na Lei n. 7.210/84 (Lei de Execuções Penais), art. 

126, §1°, inciso II, em que “a contagem do tempo será feita à razão de 1 

(um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho”, DECLARO REMIDOS 

225 (duzentos e vinte e cinco) DIAS, para os devidos efeitos jurídicos.Sem 

prejuízo disso, ADVIRTO/INFORMO o Diretor da Unidade Penal acerca da 

necessidade da folha ponto dos trabalhos realizados, assim como dos 

dias legalmente permitidos e indicado na legislação execucional, inclusive 

a imprescindibilidade de planilhas semestralmente.Destarte, considerando 

a elaboração do respectivo cálculo que segue anexo, DETERMINO, ainda, 

que, remeta os autos, para ciência e manifestação no prazo de 5 (cinco) 

dias, ao(à) defesa – Advogado(a)/Defensor(a) Público(a) – Lei n. 

7.210/84, arts. 81-A e 81-B - e, sucessivamente, ao representante do 

Ministério Público, que figura/atua como custos legis/fiscal da lei nessa 

ação e tem como atribuição, dentre outras, a fiscalização da execução da 

pena – Lei n. 7.210/84, art. 68 e CPP, art. 257, II, incluído pela Lei n. 11.719, 

de 2008 -, cuja vista deste se dará com a intimação pessoal por carga, 

remessa ou meio eletrônico. - Lei n. 8.625/93, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 

180, caput e 183, § 1º.Após isso, volte-me para eventual adequação ou 

h o m o l o g a ç ã o  d o  c á l c u l o ,  b e m  c o m o  d e c i d i r  e m 

prosseguimento.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 36602 Nr: 1856-66.2017.811.0019

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altevir Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josué da Silva Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto da Silva Ramos - 

OAB:22994/0- OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o requerente, através de seu advogado, da designação de 

audiência de conciliação para o dia 04 de Dezembro de 2018, ás 13h:40 

min, nesta comarca, nos termos do art.334§3°, do CPC.

Ainda, diante da devolução da carta precatória, sem o devido cumprimento 

(ref.103) ante a ausência do pagamento da diligência no juízo deprecado, 

expeça-se nova carta precatória. Por fim, INTIMO o requerente, na pessoa 

do seu advogado, nos termos do art.389 da CNGC/MT, para providenciar o 

recolhimento das custas da Carta Precatória nesta Comarca e Distribuição 

da mesma no Juízo deprecado, as quais se encontram em Cartório 

aguardando as referidas providências ou retirá-la em Cartório, 

comprovando sua distribuição em 30(trinta) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000115-37.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:
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PAULO FERNANDO FRAJUCA LOPES (EXEQUENTE)

JOSE ANTUNES DE JESUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA SILVERIO DE ALMEIDA KREPSZ (EXECUTADO)

 

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 INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO, 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. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Conciliação - Sala: Porto dos Gaúchos - Mig Data: 09/11/2018 

Hora: 15:00.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000050-42.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE FERREIRA NUNES (EXEQUENTE)

BIANCA BERGAMIN MONDADORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA NOVO HORIZONTE - 

COOPERNONTE (EXECUTADO)

 

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 INTIMAÇÃO 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. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Porto dos Gaúchos - Mig 

Data: 09/11/2018 Hora: 15:15.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000038-28.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

QUERINO NUNES DA MOTA NETO (EXEQUENTE)

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELIO PINHEIRO DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

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 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAFAEL DEPRA 

PANICHELLA PROCESSO n. 1000038-28.2018.8.11.0019 Valor da causa: 

$30,835.64 ESPÉCIE: [CHEQUE]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: QUERINO NUNES DA MOTA NETO Endereço: 

RUA PIRACICABA, 664-S, JARDIM PRIMAVERA II, JUARA - MT - CEP: 

78575-000 POLO PASSIVO: Nome: NELIO PINHEIRO DE ANDRADE 

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. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Porto dos Gaúchos - Mig Data: 09/11/2018 Hora: 15:45.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16263 Nr: 812-33.2008.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diogo Souza Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Kênia 

Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Interposta a apelação, ao apelado para contrarrazões, no prazo de 15 

dias, nos termos do § 1º do art. 1010 do NCPC.

Na hipótese de apelação adesiva, intime-se a apelante para 

contrarrazões.

Após, independentemente de nova conclusão, remetam-se os autos ao e. 

TRF da 1ª Região, conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145444 Nr: 2166-44.2018.811.0017

 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: Nadir Manoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Jesus Laurindo 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o requerente a impugnar a peça 

contestatória, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143625 Nr: 1065-69.2018.811.0017

 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: Elizabeth Maria de Souza

 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:

 No tocante a prejudicial de mérito arguida pela Autarquia requerida, 

cumpre ressaltar que nas relações previdenciárias progressivas a 

incidência do prazo prescricional não fulmina o fundo do direito. O direito 

ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão somente as 

prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, 

uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos termos do artigo 103, 

parágrafo único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula n.º 85 do STJ. 

Na hipótese, a parte autora preencheu o requisito etário em 31/12/2017, o 

benefício foi requerido em sede administrativa em 29/01/2018, e a 

presente demanda ajuizada em 16/04/2018, portanto, não operou-se a 

prescrição quinquenal. No mais, não havendo preliminares ou outras 

questões prejudiciais de mérito, reputo saneado o feito, nos termos do 

artigo 357 do Código de Processo Civil. Fixo como ponto controvertido a 

comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão 

do benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade, quais sejam, 

o efetivo exercício de atividade rural e o tempo de serviço na zona rural a 

luz do artigo 142 da Lei 8.213/91. Considerando que houve o requerimento 

de produção de prova oral na inicial e contestação, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 17/04/2019 as 13:00 hrs (MT). Intime-se 

o advogado da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na audiência. O 

causídico deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade 

com o artigo 455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, 

cabendo-lhe informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, 

da hora e do local da audiência designada. Intimem-se a autora e a 

autarquia requerida da data designada. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145445 Nr: 2167-29.2018.811.0017

 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: Ivaldison Paz Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Jesus Laurindo 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com o fito de intimar a requerente a impugnar a peça 

contestatória, no prazo legal.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145446 Nr: 2168-14.2018.811.0017

 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: Suelene Pereira de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Jesus Laurindo 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com o fito de intimar a parte requerente a impugnar a 

peça contestatória, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 15239 Nr: 134-18.2008.811.0017

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Dias dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDMILSON DIAS DOS REIS, Filiação: 

Domingas Dias dos Reis e Adonel Pereira dos Reis, data de nascimento: 

05/08/1988, brasileiro(a), natural de Conceição do Araguaia-PA, 

solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o réu, acima qualificado, à comparecer à Sessão 

Plenária do Júri, desginada para o dia 04/12/2018, às 08:30(MT), na 

Câmara Municipal de São Félix do Araguaia-MT, ao lado do Edifício do 

Fórum.

Despacho/Decisão: Vistos.Analisando os autos observo que o feito se 

encontra preparado para o julgamento em plenário. Assim passo ao 

relatório sucinto do processo:O Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia contra 

EDIMILSON DIAS DOS REIS, já qualificado nos autos, atribuindo-lhe a 

prática do crime previsto no artigo 121, §2°, incisos II (motivo fútil) e IV 

(recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c o artigo 14, inciso II do 

Código Penal, por ter em tese, praticado o fato delituoso que passo a 

expor a seguir.Consta no referido procedimento investigatório que, na 

madrugada do dia 20 de janeiro de 2008, por volta das 04h da madrugada, 

nesta cidade, o denunciado, agindo com a intenção de matar, por motivo 

fútil e mediante recurso que teria dificultado a defesa do ofendido, tentou 

matar DIVINO MARTINS DA SILVA, desfechando-lhe vários golpes de 

arma branca (faca), provocando-lhe as lesões demonstradas no auto de 

exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls.47/49, somente não 

consumando seu intento por circunstancias alheias à sua vontade.O Réu 

foi preso em flagrante delito no dia 20/01/2008, tendo a denúncia sido 

recebida na data de 13/02/2008 (fls. 61).Foi realizada audiência de 

qualificação e interrogatório do réu às fls. 62/64. O acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 70/71.Às fls. 85/91 foi requerido o 

relaxamento da prisão em flagrante do acusado, tendo o membro 

Ministerial manifestado pelo indeferimento às fls. 92/94.Designada 

audiência para a oitiva das testemunhas de acusação, esta ocorreu em 03 

de julho de 2008 (fls. 97/100), com a oitiva de duas testemunhas, ocasião 

em que o magistrado concedeu a liberdade provisória ao Réu.A 

testemunha Divino Martins da Silva foi ouvida mediante carta precatória 

(fls. 129/131), encerrando-se a instrução às fls. 178, ante a desistência 

da oitiva da vítima (fls. 178).A acusação apresentou alegações às fls. 

179/181, e a defesa apresentou às fls. 182/192.Às fls. 193/199, o Réu foi 

pronunciado como supostamente incurso na pratica do crime previsto no 

artigo 121, §2°, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.A 

defesa apresentou Recurso em Sentido Estrito (fls. 200/215). O Ministério 

Público apresentou contrarrazões ao recurso em sentido estrito (fls. 

217/227).Às fls. 228, o Magistrado atuante à época, Dr. Pedro Flory Diniz 

Nogueira, sustentou a decisão de pronúncia, nos termos do artigo 589 do 

Código de Processo Penal, determinado a imediata subida do recurso para 

apreciação perante o Tribunal competente.O v. acórdão de fls. 281v, à 

unanimidade, desproveu o recurso, mantendo-se incólume a decisão de 

pronúncia.As partes manifestaram na fase do art. 422 (fls. 312/313 o MPE 

e fls. 314, a defesa).É o breve relato.I. Atento ao comando do artigo 431 

do Código de Processo Penal e art. 42 do COJE, designo o dia 04/12/2018, 

às 08h30min. (Horário Oficial do Estado), para realização do julgamento do 

Réu pelo Tribunal Popular.Intime-se o Réu EDIMILSON DIAS DOS REIS, 

caso necessário, por meio de precatória, as testemunhas, a vítima e os 

jurados, atentando-se o Senhor Gestor para o disposto no artigo 426, §4º 

do CPP. Defiro o pedido formulado pelo Ministério Público, para que sejam 

disponibilizadas ao Conselho de Sentença as cópias da denúncia (fls. 

09/11), do exame de corpo de delito (fls. 48/48v) e Mapa Topográfico de 

fls. 49/49v.Dê-se ciência ao Ministério Público e DPE.Publiquem-se os 

editais. Cumpra-se realizando e 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, Aline de Souza Lima, 

digitei.

São Félix do Araguaia, 02 de outubro de 2018

Janaína Cristina de Almeida Juiza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142039 Nr: 173-63.2018.811.0017

 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): Jean Carlos Lins de Castro - ME, Jean Lins de 

Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38550 Nr: 2326-45.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdson Tomé de Sá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo Santo Antonio - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antônio Queiroz 

Fullin - OAB:11116

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito com exame do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE 

NOVO SANTO ANTÔNIO/MT ao pagamento do valor de R$ R$: 6.676,85 

(seis mil e seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data em que reconhecido o 

débito (02/04/2018) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

data da citação (21/02/2014).Diante da sucumbência recíproca, condeno 

cada uma das partes ao pagamento de metade das despesas processuais 

e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 86, caput, do CPC. Com isso, 

CANCELO a audiência de instrução designada para o dia 03 de outubro de 

2018, bem como seja dado baixa ao sistema Apolo.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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145534 Nr: 2225-32.2018.811.0017

 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: Eloi Luiz Vendrusculo, Rosa Maria Tomazi Vendrusculo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guido Otávio Vendruscolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 
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OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, não estando os fundamentos apresentados amparados em 

prova inequívoca, capaz de convencer o julgador acerca da 

verossimilhança do direito invocado, não se justifica que o contraditório 

seja sacrificado neste momento processual. Razão pela qual INDEFIRO a 

tutela provisória de urgência de reintegração de posse. Por oportuno, 

tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca e analisando o objeto e a fase processual dos 

presentes autos, nos termos do artigo 3º, § 2º, do CPC, que consagra o 

princípio de promoção pelo Estado da solução por autocomposição, bem 

como amparo na Resolução 125/2010 do CNJ, remeta-se o presente feito 

ao Centro Judiciário, a fim de convidar às partes e seus patronos a se 

fazerem presentes em Sessão de mediação a ser designada pelo Sr. 

Gestor do Centro, para oportunizar lhes a conciliação. Proceda-se o Sr. 

Gestor ao necessário para a realização da Sessão de Mediação. CITE-SE 

a parte requerida para comparecer a Audiência de Conciliação/mediação 

na dada a ser designada pelo CEJUSC. INTIME-SE a parte autora, na 

pessoa do seu defensor, para que compareça na audiência (art. 334, §3º, 

do Novo CPC). DEVE-SE advertir a parte requerida que caso compareça 

ou não compareça na audiência designada, o prazo de 15 (quinze) dias 

para oferecer contestação, por petição, terá como termo inicial a data 

dessa audiência de conciliação (art. 335, inciso I, do CPC) e caso não seja 

apresentada a contestação, será decretada a revelia e presumirão 

v e r d a d e i r o s  o s  f a t o s  n a r r a d o s  n a  i n i c i a l  ( a r t . 

344).Cumpra-se.Intime-se.Expeça-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45381 Nr: 1666-80.2015.811.0017

 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: Município de Novo Santo Antonio - MT, Eduardo Penno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sara Soares de Almeida, Dorcino Rodrigues da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antônio Queiroz Fullin 

- OAB:11116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido de fls. 156.

Oficie-se nos moldes ali requeridos.

Ademais, proceda o Sr. Gestor com a alteração da representação 

processual da parte autora, conforme fls. 157.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142166 Nr: 242-95.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingas Coelho de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Jesus Laurindo 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No tocante a prejudicial de mérito arguida pela Autarquia requerida, 

cumpre ressaltar que nas relações previdenciárias progressivas a 

incidência do prazo prescricional não fulmina o fundo do direito. O direito 

ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão somente as 

prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, 

uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos termos do artigo 103, 

parágrafo único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula n.º 85 do 

STJ.Na hipótese, o benefício foi requerido em sede administrativa em 

06/02/2014, e a presente demanda ajuizada em 02/02/2018, portanto, não 

operou-se a prescrição quinquenal. Não havendo preliminares ou outras 

questões prejudiciais de mérito, reputo saneado o feito, nos termos do 

artigo 357 do Código de Processo Civil. Fixo como ponto controvertido a 

comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão 

do benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade ou híbrida, 

quais sejam, o efetivo exercício de atividade rural, o período de 

contribuição sobre outras categorias, e o tempo de serviço na zona rural a 

luz dos artigos 48, §2.º e §3.º, e 142 da Lei 8.213/91. Considerando que 

houve o requerimento de produção de prova oral na inicial e contestação, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 17/04/2019 as 

14:15 hrs (MT). Intime-se o advogado da parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na 

audiência. O causídico deve ainda ser advertido para que proceda em 

conformidade com o artigo 455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de 

Processo Civil, cabendo-lhe informar ou intimar as testemunhas por ele 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada. Intime-se a 

autora pessoalmente, nos termos do artigo 385 do CPC. Intime-se a 

Autarquia requerida da data designada. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143766 Nr: 1147-03.2018.811.0017

 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: Aparecida Santana dos Santos, RNSFM

 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 processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. No tocante a prejudicial de mérito arguida pela 

Autarquia requerida, cumpre ressaltar que nas relações previdenciárias 

progressivas a incidência do prazo prescricional não fulmina o fundo do 

direito. O direito ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão 

somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que 

prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos termos 

do artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula 

n.º 85 do STJ. No caso em comento, o requerente nasceu em 14/08/2004, 

portanto não há falar em prescrição quinquenal. Isto porque, nos termos 

do artigo 198, I, do Código Civil, não corre a prescrição contra os 

absolutamente incapazes.No mais, não havendo preliminares ou outras 

questões prejudiciais de mérito, reputo saneado o feito, nos termos do 

artigo 357 do Código de Processo Civil.Fixo como ponto controvertido a 

comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão 

do benefício previdenciário de pensão por morte, quais sejam, a condição 

de segurado especial do “de cujus” à época do óbito e a qualidade de 

dependente da parte autora. Considerando que houve o requerimento de 

produção de prova oral na inicial e contestação, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 17/04/2019 as 13:45 hrs (MT). Intime-se 

a advogada da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na audiência. A 

causídica deve ainda ser advertida para que proceda em conformidade 

com o artigo 455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, 

cabendo-lhe informar ou intimar as testemunhas por ela arroladas do dia, 

da hora e do local da audiência designada. Intime-se a parte autora 

pessoalmente, nos termos do artigo 385 do CPC. Intime-se a Autarquia 

requerida da data designada. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135768 Nr: 2023-26.2016.811.0017

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Luciana Dias Aguiar Soares, LCTS, GTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco das Chagas Tragino Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel da Rocha Costa - 

OAB:19975/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Remetam-se os presentes autos ao defensor público desta comarca, 

para manifestar-se acerca da certidão de fl. 32, bem como, requeira o que 

entender de direito, sob pena de extinção nos termos do § 1º do artigo 485 

do CPC.

 Com a juntada da referida manifestação, sem nova conclusão, abram-se 

vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Edital de Citação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40009 Nr: 693-62.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Santiago Alves - EPP (Centrolex 

Assessoria Contabil)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEX SANTIAGO ALVES - EPP 

(CENTROLEX ASSESSORIA CONTABIL), CNPJ: 15663191000149. 

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.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 11.830,76 - Valor 

Atualizado: R$ 11.830,76 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Autos ID Nº 40009Vistos.DEFIRO o requerido às fls. 

50/58, tendo em vista que o Executado Alex Santiago Alves – EPP não foi 

encontrado, conforme certidão de fls. 45, proceda-se a citação pela forma 

editalícia, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos artigo 256, II do Código 

de Processo Civil.Decorrido o prazo assinalado, intime-se o Exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção. Às providências, expedindo-se o necessário.São Félix 

do Araguaia/MT, 05 de dezembro de 2017.IVAN LÚCIO AMARANTEJuiz de 

Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Magali Maria Spada 

Furlan, digitei.

São Félix do Araguaia, 01 de outubro de 2018

Flávio Sousa Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17313 Nr: 208-38.2009.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keith Olivett dos Santos Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): KEITH OLIVETT DOS SANTOS LIMA, Cpf: 

27097897287, Rg: 1663302, Filiação: Maria das Graças dos Santos Lima e 

Otaviano Ferreira Lima, data de nascimento: 06/11/1969, brasileiro(a), 

natural de Barreira do Campo-PA, solteiro(a), pecuarista. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/03/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de KEITH OLIVETT DOS SANTOS 

LIMA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Nº CDA: 

2009883, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

883/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/02/2009

 - Valor Total: R$ 5.976,75 - Valor Atualizado: R$ 5.976,75 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição, etc. Feito em ordem. Sem impulso 

oficial.Adote a secretaria as providências necessárias.Cumpra-se.São 

Félix do Araguaia – MT, 03/02/2018.JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDAJuíza 

Substituta

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, Magali Maria Spada 

Furlan, digitei.

São Félix do Araguaia, 01 de outubro de 2018

Flávio Sousa Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Juizado Especial Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133697 Nr: 2736-74.2011.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivan Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Santos Marques Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:OAB/MT 10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880, José Roberto Oliveira Costa - OAB:6.456-A

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a sentença de fls. 13 transitou em julgado sem 

interposição de recurso.

São Félix do Araguaia - MT, 2 de outubro de 2018.

Oficial Escrevente

Comarca de Porto Esperidião

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL n.º 003/2018 - Resolve tornar público o resultado dos candidatos 

habilitados por meio da analise dos documentos apresentados no período 

de 01/09/2018 a 01/10/2018, em conformidade com o Edital nº. 

001/2018/CA e Provimento n. 06/2014/CM de 07/03/2014, com suas 

classificações.

 * O Edital n° 003/2018 completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63249 Nr: 650-37.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Wainer Casagrande

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 promover a intimação da 

parte autora para tomar ciência da juntada do ofício de fls 16/17 em que o 

leiloeiro aceita o encargo e e sugere as datas do leilão : 1º L eilão dia 
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12/11/2018 às 14 h e 2º Leilão para o dia 26/11/2018 às 14h., que 

realizar-se-á no àtrio do Fórum da Comarca de Porto Esperidião-MT à Rua 

Juscelino Kubtischek, Bairro: Centro, Cidade: Porto Esperidião-MT 

Cep:78240000, Fone: (65) 3225 1583

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 53141 Nr: 1214-89.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Akio Fugihara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Wilson Akio Fugihara, 

devidamente qualificado, pela ocorrência da prescrição virtual da 

pretensão punitiva estatal. 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.Quanto à fiança (fls. 

20/22):Restitua-se a fiança prestada pelo acusado às fls. 20/22. Intime-se 

no endereço declinado nos autos para que informe conta bancária para 

depósito, dando-lhe o prazo de 10 (dez) dias para comparecer em 

secretaria e informar a conta.À exaustão, não sendo encontrado no 

endereço intime-se por edital.Acaso a parte, intimada, não forneça em 10 

(dez) dias os dados necessários para a transferência, decreto o 

perdimento da fiança paga em benefício do FUNPEN/MT, com fulcro no 

artigo 978, §1º, da CNGC/MT.No tocante aos bens apreendidos, 

ressalte-se que houve a apreensão dos referidos à fl. 13, depositando-se 

alguns à fl. 18 ao acusado, e procedendo-se a entrega de alguns à fl. 

30.Quanto à arma apreendida à fl. 13:No mais, quanto à arma apreendida à 

fl. 13 (espingarda calibre .32, nº 716964), declaro o seu perdimento, 

devendo ser remetida ao Comando do Exército, conforme art. 25 da Lei nº 

10.826/03 e art. 1.479 da CNGC.P. R. I. C.Certifique-se o trânsito em 

julgado as partes.Entendo por despicienda a intimação do réu desta 

sentença extintiva de punibilidade.Quanto às madeiras depositadas à fl. 

18, dê-se vistas ao Ministério Público para se manifestar no que entender 

de direito.Porto Esperidião/MT, 25 de setembro de 2018.Jean Garcia de 

Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64433 Nr: 1315-53.2018.811.0098

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado de Polícia Judiciária Civil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Barreto Francisco, Nadir Mendes da 

Silva, Felix Dalmor Rodrigues da Mata, Edmar Sousa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - 

OAB:10.838, Juliano Duarte Prioto - OAB:18566

 PROCESSO/CÓD. Nº 64433Vistos, etc. (...)Por fim, quanto à audiência de 

custódia, DESIGNO para 24/09/2018 às 17h00min (primeiro dia útil 

subsequente) a ser realizada na terceira vara criminal da comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT (que este magistrado é titular), uma vez que a 

realização desta restou impossibilitada na data de hoje, por encontrar-se 

em curso exatamente sobre Audiência de Custódia que se realiza em 

Cuiabá/MT. Ademais, frise-se que estão nos autos os exames de lesões 

corporais dos 04 (quatro) flagrados, constando todos com o dispositivo 

não apresenta lesões corporais.(...) determino em caráter excepcional, o 

recambiamento dos presos Ademar Barreto Francisco, Nadir Mendes da 

Silva, Edmar Sousa da Silva e Felix Dalmor Rodrigues da Mata, para a 

Cadeia Pública de Mirassol D’Oeste/MT, onde deverão permanecer até 

ulterior deliberação.Vale registrar que respondo cumulativamente pelas 

comarcas de Mirassol D’Oeste/MT e Porto Esperidião/MT, não havendo de 

se questionar sobre a minha anuência como juiz de Mirassol D’Oeste para 

o recebimento dos presos.Tendo em vista o adiantado da hora, contate-se 

as autoridades policiais responsáveis pela prisão dos mesmos, pelo meio 

mais célere, bem como remeta e-mail ou ofício com cópia da presente para 

que procedam o recambiamento dos presos com urgência.Ainda, oficie-se 

a cadeia pública de Mirassol D’Oeste/MT da presente decisão, devendo 

apresentar os flagrados na referida audiência de Custódia.Sirva a 

presente decisão como MANDADO. Ciência ao Ministério Público e à 

defesa. Aguarde-se a remessa do respectivo inquérito policial. Após 

traslade-se as cópias necessárias e arquive-se em pasta própria. Às 

providências necessárias. Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 21 de 

setembro de 2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64433 Nr: 1315-53.2018.811.0098

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado de Polícia Judiciária Civil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Barreto Francisco, Nadir Mendes da 

Silva, Felix Dalmor Rodrigues da Mata, Edmar Sousa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - 

OAB:10.838, Juliano Duarte Prioto - OAB:18566

 PROCESSO/CÓD. Nº 64433Vistos, etc.Trata-se de Auto de Prisão em 

Flagrante de Ademar Barreto Francisco, Nadir Mendes da Silva, Edmar 

Sousa da Silva e Felix Dalmor Rodrigues da Mata pelo suposto 

cometimento dos crimes tipificados no art. 33 e 35 da Lei nº 

11.343/06.Fora aviado pedido de revogação de prisão preventiva em favor 

de Ademar Barreto Francisco, (...)trata-se de cocaína.Tudo isso 

confessado pelos flagrados Nadir, Edmar e Felix, aduzindo ainda que 

pegaram a droga perto do Rio Jauru, e transportariam até a empresa 

EMPAER na cidade de São José dos Quatro Marcos/MT sob a promessa 

de receberem R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de um terceiro de suposto 

apelido “negão”. Contudo Ademar negou que conhecesse os mesmos, o 

que também foi confirmado por eles, todos sendo firmes em dizer que 

estavam na estrada e pegaram carona com Ademar, sem que o 

conhecessem, e que o mesmo soubesse que estavam com drogas. No 

entanto, destoa do que está juntado aos autos tendo em vista que até 

então está demonstrado que o mesmo desobedeceu a ordem de parada 

dos policias, parando o veículo apenas após atirarem, ou seja, certamente 

com algum motivo inidôneo, ou seja, até agora não é possível crer que no 

meio da noite Ademar teria dado carona a 03 (três) desconhecidos, (...) O 

Superior Tribunal de Justiça entende que condições pessoais favoráveis, 

como primariedade e residência fixa, não são garantidoras de eventual 

direito subjetivo à liberdade, quando a necessidade da prisão é 

recomendada por outros elementos, como ocorre in casu. Habeas corpus 

não conhecido.” (Habeas Corpus nº 225637/RJ (2011/0278426-8), 5ª 

Turma do STJ, Rel. Marilza Maynard. j. 23.10.2012, unânime, DJe 

26.10.2012).Por todo o exposto, entendo por insuficientes as cautelares 

diversas da prisão.Logo, mantendo-se incólume os requisitos da prisão 

preventiva, INDEFIRO o pedido de fls. 67/75.Intimem-se. Ciência ao 

MP.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 02 de outubro de 2018.Jean Garcia de 

Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62973 Nr: 466-81.2018.811.0098

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Henrique Moraes - 

OAB:24464, Silvio Gomes Campos - OAB:24861/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 466-81.2018.811.0098

Código: 62973

Vistos.

Intime-se a parte requerente para manifestar-se no prazo legal.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 27 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 28041 Nr: 136-02.2009.811.0098

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 2009-60

Código: 28041

Vistos.

Considerando a certidão retro, dê-se vistas à parte autora para 

manifestação.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 27 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30461 Nr: 1514-56.2010.811.0098

 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: Valmiro Machado Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Faustino Dias, Cleuza Azambuja 

Faustino, Sebastião Pereira dos Santos, Samuel Candido Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Porto 

Esperidião-MT - OAB:, EDELSIO SOUZA LELIS - OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10.999-A

 Autos: 1514-56.2010.811.0098

Código: 30461

Vistos.

Intime-se a aparte requerente para manifestar-se quanto o petitório de fls. 

126/133.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 27 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64404 Nr: 1298-17.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Cândido Cebalho, Milton Santana Cebalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Gomes Campos - 

OAB:24861/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , DEFIRO o pedido da Tutela de urgência, para tanto, determino que o 

Instituto Nacional do Seguro Social conceda o benefício de Auxílio Doença 

à parte autora, desde a data do indeferimento administrativo, ou seja, 

11/05/2018, sob pena de multa diária a ser fixada em caso de 

descumprimento.Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto 

Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício 

previdenciário contido nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, devendo ser 

encaminhado, para tanto, juntamente com os documentos pessoais da 

parte autora, se já não o tiver sido feito, ressaltando-se quanto à multa 

diária....Da perícia médicaDefiro o pedido para determinar a realização de 

perícia médica, haja vista ser indispensável para deslinde final da presente 

demanda.Para a realização da perícia requerida, desde já, nomeio como 

perito-médico, independentemente de compromisso, o Dr. Marcelo 

Aparecido Delforno, CRM/MT nº 8702, Cel: (65) 99642-6838, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias.Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos..... Com a 

juntada do laudo médico pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do 

§1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação da parte 

requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte requerida 

mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio firmado entre 

o TJMT e o INSS. Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Porto 

Esperidião MT, 27 de setembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64416 Nr: 1306-91.2018.811.0098

 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 Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Machado Modesto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Braz da Silva - 

OAB:12.450/PE, SARA PEREIRA DE OLIVEIRA SPINELLI - OAB:18879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1306-91.2018.811.0098

Código: 64416

Vistos.

Considerando o teor da certidão de fl. 55, NOTIFIQUE-SE a parte Autora 

para promover a comprovação das custas iniciais, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 27 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62783 Nr: 347-23.2018.811.0098

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBdRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN CATARINO SOARES - 

OAB:5664

 Autos: 347-23.2018.811.0098

Código: 62783

Vistos.

Inicialmente, considerando a nomeação de fl. 08, arbitro honorários 

advocatícios no valor correspondente a 03(três) URH, em favor do 

causídico Dr. ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA – OABMT 22102, 

bem como, tendo em vista a atuação em audiência de conciliação à fl. 25, 

do douto advogado Dr. WILLIAN CATARINO SOARES, nos interesses da 

parte requerida, arbitro seus honorários advocatícios no valor 

correspondente a 01 (uma) URH, conforme tabela XI, itens 15.2.1 e 27.1, 

da Ordem dos Advogados do Brasil, respectivamente.

Expeçam-se as respectivas certidões de crédito em favos dos 

defensores.

Quanto ao acordo firmado na referida audiência, postergo sua 

homologação para após a cota Ministerial, conforme inteligência do art. 

698 do CPC.

Notifique-se o Ministério Público para manifestação.

Após, concluso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 22 de Março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58253 Nr: 680-43.2016.811.0098

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elidio Merízio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alexandre Maiorquim - 

OAB:8278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Claúdia Damaceno - 

OAB:15654/MS, Danilo Silva Oliveira - OAB:15359-B, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498

 AUTOS Nº 680-43.2016.811.0098
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CÓDIGO 58253

Vistos.

Defiro pleito retro, devolvam-se os prazos. Intimem os advogados 

constituídos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58567 Nr: 873-58.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 873-58.2016.811.0098

Código: 58567

Vistos.

Trata-se de execução de honorários advocatícios através de RPV, 

proposta por ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO.

Considerando a decisão e fl. 24 e o decurso de prazo para oposição de 

embargos à execução, conforme fl. 28, HOMOLOGO os valores atalizados 

apresentados pelo exequente de acordo com fls. 32/33, no valor de R$ 

7.390,52 (sete mil trezentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos), 

e por consequência, determino que seja expedido oficio ao Presidente do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso para que proceda ao pagamento das 

verbas por meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor), fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação da requisição e à conta do 

respectivo crédito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 24 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59096 Nr: 1313-54.2016.811.0098

 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): Atair Ribeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ATAIR RIBEIRO DOS SANTOS, Cpf: 

10549110100, Rg: 007.252, Filiação: Ana Ribeiro de Matos e João Alves 

de Matos, data de nascimento: 20/09/1950, brasileiro(a), natural de B. 

Floresta-SP, casado(a), serviços gerais, Telefone (65) 9.9697-1061. 

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: Em face do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

ATAIR RIBEIRO DE MATOS, no que concerne aos fatos constantes destes 

autos.Realizem-se as baixas e anotações de estilo, que constarão, tão 

somente, para impedir novamente o mesmo benefício, no prazo de 05 

(cinco) anos.P.R.I.C.Acaso o mesmo não seja encontrado, intime-se por 

edital. Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Porto Esperidião/MT, 03 de agosto de 

2018.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. 

971/CNGC

Comarca de Querência

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 39/2018/DF

O Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito, Juiz(a) de Direito e Diretor 

do Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Querência, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO que no dia 7 de outubro de 2018 será realizada as 

Eleições Gerais 2018.

CONSIDERANDO que os servidores desta unidade judiciária foram 

convocados pelo Juízo da 53ª Zona Eleitoral para prestarem serviços no 

decorrer das eleições e a comarca tem um território muito extenso e de 

estradas precárias dificultando o retorno à sede da comarca.

R E S O L V E:

Art. Iº - SUSPENDER o expediente forense no âmbito do Poder Judiciário 

desta Comarca no dia 8 de outubro de 2018 (segunda-feira), dia posterior 

as Eleições.

Art. 2º - As prazos processuais que vencerem neste dia, serão 

prorrogados para o primeiro dia útil subsequente.

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se, afixando cópia na Porta de entrada 

do Fórum e remetendo-se ao Excelentíssimo Senhor Dr. Presidente do 

Egrégio Tribunal de Justiça, Corregedor (a) Geral da Justiça, Ministério 

Público e ao Presidente da Subseção da OAB local.

Querência – MT, 2 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.: 62648 Nr: 3792-06.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUZENIR SILVA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62654 Nr: 3797-28.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nei Augusto Lauter de Oliveira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO ERNESTO ANDREOLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DA SILVA - 

OAB:46301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Emendar a inicial, no prazo legal, para recolher as custas e taxas 

pendentes.

Aguarde-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62622 Nr: 3785-14.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE TEREZINHA MIKOCZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UGLEMISON CERGIO MATEUS 

SILVA - OAB:44603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino que a parte autora emende a petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para adequá-la às determinações dos arts. 319 e 320 do 

Novo CPC, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único do Novo 

CPC), visto que não providenciou a juntada da procuração e declaração 

de hipossuficiência ou recolhimento de custas e taxas.

Transcorrido o prazo supra, certifique-se e tornem conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62631 Nr: 3788-66.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIENES FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UGLEMISON CERGIO MATEUS 

SILVA - OAB:44603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, CITE-SE 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62463 Nr: 3701-13.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENOVEVA RUFINA CARDOSO, JONIELSON 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - OAB:10917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Cite- se a parte ré para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito (art. 829 do Novo CPC).

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 Novo CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o (a) (s) executado (a) (s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830 do Novo CPC).

 Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da ação, com 

fulcro no art. 827 do Novo CPC, sendo que, havendo pronto pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias da citação, tal verba será reduzida pela metade 

(art. Art. 827, §1º, do Novo CPC).

No cumprimento do ato citatório, deverá (deverão) ser o (a) (s) executado 

(a) (s) cientificado (a) (s) do que preceituam os arts. 914, 915, 916, 917 

do Novo CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62443 Nr: 3679-52.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE REZENDE DA SILVA, NILVA AUXILIADORA 

REZENDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO GORGEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de imbróglio envolvendo contrato de compra e venda com 

obrigações recíprocas às partes. O cerne do inconformismo envolve as 

cláusulas contratuais que estipulam o direito de retenção de valores pela 

não apresentação de certidões negativas em processos judiciais 

diversos.A parte autora entende que tais cláusulas impõem ônus 

excessivo e pretende a revisão do contrato, de modo que possa receber 

as parcelas pendentes do negócio. Ressalta que a titularidade do imóvel já 

foi transferida à parte ré.Desta forma, objetiva a concessão de liminar que 

determine a suspensão dos efeitos da cláusula 2.8, do contrato de compra 

e venda firmado pelas partes até o julgamento de mérito da presente 

ação.Mas O PEDIDO NÃO VINGA.Analisando o negócio, observo que o 

preço estipulado pelas partes se refere à quantia de R$ 37.960.000,00 

(trinta e sete milhões novecentos e sessenta mil reais), em seis 

parcelas.Ou seja, um ALTO VALOR QUE ALMEJA CAUTELA DOS 

ADQUIRENTES, facultando-se todas as condutas que afastem qualquer 

RISCO DE EVICÇÃO.A propósito, esta é a REGRA, recomendando-se que 

o interessado arquive todas as certidões, para que, se necessário, 

comprove sua boa-fé.Portanto, não consigo visualizar qualquer abuso ou 

ilegalidade nestas disposições, hábil à concessão do pedido liminar. 

Inclusive, a concessão do pedido se revela temerária e descabida.Além 

disso, O DIREITO DE RETENÇÃO EM XEQUE NÃO IMPLICA NO 

INADIMPLEMENTO DA AVENÇA. Ou seja, não confere ao adquirente o livre 

arbítrio de pagar ou não os valores estipulados, mas tão somente RETER. 

O débito permanece.De todo modo, considerando que a transferência da 

titularidade do imóvel já foi efetivada, bem como a vultosa quantia 

envolvida, entendo pertinente, somente, DETERMINAR A ANOTAÇÃO 

desta ação na MATRÍCULA do imóvel, de modo que seja dada publicidade 

desta pendência a terceiros, evitando possível danos e fraudes a todos 

os envolvidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62344 Nr: 3615-42.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO BERNARDES FILHO, MARIA ELY 

FREGONESI BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA RONCADOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR TEIXEIRA DE PAULA 

JÚNIOR - OAB:19739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

1. Postergo a análise dos bloqueios das matrículas, eis que se afigura 

prudente a oitiva da parte contrária (notadamente porque o imbróglio 
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envolve outros processos e situações, possivelmente, desconhecidas 

neste momento processual). Ressalto que não há elementos suficientes, 

por ora, para acolhimento do pedido, inaldita altera pars. Sem prejuízo, 

oficie-se ao nobre colega Juiz Diretor de Foro de Canarana-MT (a quem 

presto minhas homenagens), para que tome conhecimento do assunto e 

adote eventuais medidas que achar necessárias (com cópia da petição 

inicial).

2) Defiro o pedido de registro à margem das matrículas, eis que plausível e 

pertinente para o resguardo do direito de terceiros desinformados. 

Oficie-se ao CRI de Canarana-MT para que proceda ao necessário.

 3) Secretaria: Certificar o apensamento aos processos mencionados na 

petição inicial.

 CITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES para comparecerem à 

audiência de conciliação em data a ser definida pelo setor de Conciliação 

da Comarca.

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A AUDIÊNCIA SERÁ FEITA NA 

PESSOA DO (A) ADVOGADO (A).

O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62605 Nr: 3776-52.2018.811.0080

 AÇÃO: Procedimentos Cautelares->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ERINEU OSVALDO SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada por 

ocasião do julgamento do mérito, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

vindicada.Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e 

Enunciado n.35 da ENFAM).Cite-se a parte ré para apresentar 

contestação no prazo legal. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial, 

eventualmente.SECRETARIA: Decorrido o prazo para contestação, 

independentemente de nova conclusão, 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). Expeça-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44112 Nr: 150-31.2012.811.0049

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JSO, NGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA GUIMARÃES NAVES 

CARNEIRO - OAB:16975-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:1) DESTITUIR 

MAYSA SOARES JUSTINO do poder familiar que detém em relação ao 

adotando FABIANO SOARES;2) CONCEDER A ADOÇÃO de FABIANO 

SOARES aos requerente JOVENAL SANTOS OLIVEIRA e NUCILEI GARCIA 

DIAS OLIVEIRA, com fundamento nos artigos 6º, 43 e 166, todos da Lei 

8.069/90;3) DETERMINO, ainda, a retificação da certidão de nascimento do 

adotando para MATHEUS FABIANO GARCIA DE OLIVEIRA;Expeçam-se os 

mandados para cancelamento relativo à certidão de nascimento registrada 

em nome de FABIANO SOARES, e EXPEÇAM-SE para novo assento 

inscrevendo-se esta sentença no Cartório de Registro Civil competente, 

registrando-se MATHEUS FABIANO GARCIA DE OLIVEIRA como filho de 

JOVENAL SANTOS OLIVEIRA e NUCILEI GARCIA DIAS OLIVEIRA, e 

respectivos avós paternos e maternos.Consigne-se em ambos os 

mandados a proibição de salvo autorização expressa desse Juízo, de se 

fornecer a quem quer que seja, informações ou certidões desses 

mandados bem assim de suas origens.Intimem-se as partes, 

pessoalmente, do teor desta sentença.Com o trânsito em julgado, 

expeçam-se mandados de inscrição, bem como, de cancelamento do 

registro.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62201 Nr: 3555-69.2018.811.0080

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE IVANOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. F. Ferreira Alimentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, a cautela e prudência autorizam o DEFERIMENTO DO PEDIDO 

LIMINAR, objetivando a sustação do protesto ou suspensão de seus 

efeitos.Providencie-se o necessário.Sem prejuízo, cite-se a parte 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar 

as provas que pretende produzir, sob pena de não sendo contestado o 

pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu 

(arts. 306 e 307, CPC).Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá 

de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

cessação da eficácia da tutela concedida (art. 309, inciso I). FORMULADO 

O PEDIDO PRINCIPAL, DESIGNE-SE audiência de conciliação, nos termos 

do artigo 334 do CPC, devendo as partes ser intimadas, via DJE, para 

comparecer à solenidade, dispensando-se nova conclusão e 

citação.Realizada a audiência e frustrada a resolução consensual, 

inicia-se a contagem do prazo para apresentação de resposta para o 

pedido principal, cujo prazo é de 15 (quinze) dias, seguindo-se o 

procedimento comum.Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57583 Nr: 1542-97.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA, 

EMERSON SANTOS DA SILVA, Gedeilson Pereira da Silva, Matheus 

Phillippe Goulart Farias, Luan Souza Santos, Marcio Neres Oliveira, 

RODIVAN FERREIRA DE FREITAS, MAURICIO FERREIRA DA SILVA, 

WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS, Felipe Ferreira Januário, Carlos 

Henrique Sousa Shwendler, Wanderson Couto de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINALDO DOS SANTOS 

COELHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA - OAB:15042/A, Deusiano 

Ferreira dos Santos - OAB:6883-A, Deybson Ibiapino Costa Santos 

- OAB:19.171/O, José Renato de Moraes - OAB:13330/MT, Ketty Ney 

Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT, MARIZA RIVAROLA ROCHA 

- OAB:5896, Paulo Roberto Frantz Hippler - OAB:OAB/MT 23.346/O, 

Rodrigo de Oliveira Ramos - OAB:20.299/A

 Sendo assim, considerando que a peça inicial preenche os requisitos do 

artigo 41 do Código de Processo Penal, e se encontram presentes as 

condições da ação, RECEBO A DENÚNCIA ofertada na forma em que foi 

posta em juízo, dando aos acusados Alessandro, Emerson, Luan, Márcio, 

Matheus, Wejandre e Felipe Januário, como incursos na prática dos crimes 

tipificados na inicial acusatória. Na forma do artigo 56 da lei de regência, 

designo o dia 27 de novembro de 2018, às 13h (horário oficial do estado 

de Mato Grosso) para realização da audiência de instrução e julgamento. 

Citem-se os réus, constando as advertências legais.Notifique-se o 

Ministério Público.Cumpra-se com URGÊNCIA todas as determinações, pois 

tratam-se de réus presos.Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62444 Nr: 3680-37.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO DE JESUS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Partindo dessas premissas, CONCEDO EM PARTE o pedido liminar, para 

autorizar a consignação em juízo do valor de face das prestações, 

condicionado ao depósito das parcelas vencidas e incontroversas 

devidamente corrigidas, bem como para DETERMINAR que a parte ré se 

abstenha de inscrever o nome do autor nos bancos de dados negativos, 

sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).CITE-SE A 

PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES, desta decisão liminar, bem como 

para comparecerem à audiência de conciliação em data a ser definida pelo 

setor de Conciliação da Comarca.A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

PARA A AUDIÊNCIA SERÁ FEITA NA PESSOA DO (A) ADVOGADO (A).O 

prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição 

inicial.Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60524 Nr: 2885-31.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO BRETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

 Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CP).

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate, pois o in dubio pro reo incide apenas no 

momento oportuno: no juízo final de mérito.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução, interrogatório e julgamento para o dia 26 

de outubro de 2018, às 13h (horário oficial do Estado de Mato Grosso), 

devendo constar do mandado que o interrogatório será realizado após a 

oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as 

alegações finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62466 Nr: 3704-65.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA ELISEU DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS RENNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

 Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, 

do Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da 

justiça. Anote-se.

- DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

Trata-se de pedido liminar para a exclusão do nome da parte autora dos 

cadastros de inadimplentes sob o fundamento de inexistência de débito 

firmado entre as partes.

Os documentos apresentados pela parte autora indicam a verossimilhança 

das alegações, eis que comprovam a negativação, supostamente, 

indevida.

O perigo de dano é presumido porque a negativação de seu nome 

ocasiona transtornos diários à prática dos regulares atos da vida civil.

Ressalte-se que não se pode exigir da parte autora produção de prova 

negativa, de modo que é tranquilo o deferimento da medida.

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, conforme requerido. 

Concedo o prazo de 10 dias para cumprimento, sob pena de multa fixa em 

R$ 1.000,00 (mil reais).

CITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES, desta decisão liminar, 

bem como para comparecerem à audiência de conciliação em data a ser 

definida pelo setor de Conciliação da Comarca.

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A AUDIÊNCIA SERÁ FEITA NA 

PESSOA DO (A) ADVOGADO (A).

O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16218 Nr: 833-77.2009.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÁVIO LUÍS OLIVEIRA RAMOS 

- OAB:1662090

 Vistos.

Determino o arquivamento do feito, eis que prestada a tutela jurisdicional, 

com trânsito em julgado, reconhecido, desde já. As partes permaneceram 

inertes.

Em relação ao arquivamento, observar o Provimento 80/2014 CGJ, 

especialmente em relação à remessa ao DCA-TJMT. Além disso, observar 

o Provimento 15/2017 - CM que dispõe sobre a Central de Arrecadação.

Após, na própria Central de Arrecadação, serão analisadas eventuais 

c u s t a s  p e n d e n t e s ,  o b s e r v a n d o - s e  a  c o n s u l t a  n . 

0098322-87.2014.8.11.0000 e a CNGC.

Mediante requerimento das partes, proceda-se ao desarquivamento. Nesta 

hipótese, nada sendo requerido em 10 dias, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito
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 Cod. Proc.: 18923 Nr: 720-55.2011.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sigmar Rambo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 Vistos.

Chamo o feito à ordem.

Analisando detidamente os autos, verifico que o presente feito restou 

julgado inteiramente procedente (fls. 85/86), tendo sido decretada a revelia 

da parte requerida, ante a certidão de fl. 80, em que constatou que mesmo 

devidamente intimada, via carta de citação pelo correio (fl. 79), a 

Requerida deixou transcorrer "in albis" o prazo para oferecer 

contestação.

As autos avançaram para a fase de cumprimento de sentença (fl. 106), 

tendo sido determinado a intimação da parte Requerida para que cumpra 

voluntariamente sua obrigação.

Ocorre que em nenhum momento a parte Requerida manifestou-se nos 

autos, sequer juntou instrumento de mandato, tendo sido intimada até o 

presente momento via publicação no DJE, porém sem patronos 

cadastrados no sistema.

Desta forma, como medida de precaução e prudência, intime-se a parte 

requerida, pessoalmente por carta com aviso de recebimento, para no 

prazo de 15 (quinze) dias pagar o valor da dívida, sob pena de ser 

acrescida multa de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do NCPC.

 Após o transcurso do prazo acima estabelecido e, caso o devedor se 

mantenha inerte quanto ao cumprimento da obrigação, aplico-lhe a multa 

de 10 (dez por cento) sobre o montante da condenação.

Com a vinda ou decorrido o prazo, manifeste-se a parte exequente no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62658 Nr: 3799-95.2018.811.0080

 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): LEANDRO DE JESUS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A alienação fiduciária em garantia é um contrato instrumental em que uma 

das partes, em confiança, aliena a outra a propriedade de um determinado 

bem, ficando esta parte (uma instituição financeira, em regra) obrigada a 

devolver àquela o bem que lhe foi alienado quando verificada a ocorrência 

de determinado fato.

No contrato de alienação fiduciária, a comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado Fiduciariamente 

(Enunciado 72 da Súmula do STJ).

 No caso em apreço, considerando-se decisão proferida nos autos de 

código n.º 62444 em apenso, que deferiu em parte o pedido liminar 

vindicado, verifico que a mora não restou integralmente comprovada, em 

evidente prejudicialidade externa em relação ao pedido liminar neste feito.

 De toda sorte, cumpre esclarecer que eventual reconhecimento de 

abusividade contratual na demanda revisional em apenso, 

descaracterizaria integralmente a mora do devedor.

Portanto, ao menos nesta fase processual, não tendo havido a regular 

constituição do consumidor em mora, impõe-se o indeferimento do pedido 

liminar, ressalvando a cláusula rebus sic stantibus.

 Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.

Cite-se o devedor fiduciante para apresentar resposta no prazo legal.

Intimem-se as partes.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46537 Nr: 918-82.2017.811.0080

 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 MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. A. de Castro Comércio e Serviços LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para pagamento das diligências realizadas, bem 

como para fornecer endereço atualizado da parte requerida, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção e levantamento das penhoras 

efetivadas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37930 Nr: 1468-48.2015.811.0080

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDS, MFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

Defiro o pedido constante da cota ministerial de REF 60.

Desta forma, com fundamento no príncipio do juízo imediato, segundo o 

qual o foro competente é fixado pelo lugar onde a criança ou o 

adolescentere reside, REMETAM-SE os autos à Comarca de São Félix do 

Araguaia/MT.

Cumpra-se, com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58550 Nr: 2047-88.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEUZA COSTA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que consta dos autos, julgo 

procedente o pedido formulados na denúncia para, nos termos do artigo 

413, § 1°, do Código de Processo Penal, PRONUNCIAR a acusada 

EDILEUZA COSTA DO NASCIMENTO, já qualificada nos autos, pela 

suposta prática da conduta tipificada no artigo 121, § 2.º, inciso III (meio 

cruel), c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro. A 

acusada será julgada pelo Tribunal do Júri desta Comarca.Intimem-se, 

pessoalmente, a acusada, o defensor e o Ministério Público, do teor da 

sentença de pronúncia, tudo em conformidade com o que preceitua o 

artigo 420, inciso I, do CPP.Com o trânsito em julgado da presente, 

certifique-se e intimem-se as partes para apresentação de rol de 

testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 05 (cinco), 

oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência, no 

prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o artigo 422 do CPP. Após, 

tornem conclusos para deliberação. Para conveniência da instrução 

criminal em plenário e para a garantia da ordem pública, a acusada não 

poderá recorrer em liberdade, pois trata-se de crime grave e, ademais, em 

liberdade, a pronunciada poderá colocar em risco a instrução criminal, 

evadindo-se do domicílio da culpa, numa tentativa ou fraqueza de se furtar 

à aplicação da lei penal. Saliente-se que a prisão preventiva de EDILEUZA 

COSTA DO NASCIMENTO foi decretada em 06 de maio de 2018 e, até a 

presente data, não houve alteração fática no presente caso, subsistindo 

os requisitos autorizadores de sua segregação cautelar. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61723 Nr: 3308-88.2018.811.0080

 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: Luiz Sirena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beno Dalmolin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Partindo dessas premissas, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

requerida, para determinar ao requerido a desobstrução do acesso ao 

trecho de passagem que dá continuidade a estrada R-10, no prazo de 48 

horas, contados da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de 

R$ 1.000,00 (mil reais) pelo descumprimento da ordem judicial.DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, conforme pauta do setor de conciliação.CITE-SE 

e INTIME-SE a parte demandada, para que compareça a audiência 

acompanhado de advogado, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do NCPC, dependendo da postura das partes 

quanto à realização da audiência de conciliação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do 

NCPC.INTIME-SE a parte requerente e seu causídico, via DJE, para que 

compareceram a audiência a ser agendada, nos termos do artigo 334, §§ 

3º e 9º do NCPC.Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40806 Nr: 843-77.2016.811.0080

 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: Sabrina Preiss Schuch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Estevão da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

Considerando-se a alegada hipossuficiência do réu, bem como a 

suspensão das atividades da Defensoria Pública local, nomeio o advogado 

Claudinei Rocha Pinheiro – OAB/MT – 17.950/A para exercer o encargo em 

favor do requerido.

 Intime-se pessoalmente, advogado e beneficiário.

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados ao final do 

processo.

Cumpra-se, impulsionando o feito adequadamente (intimar advogado 

nomeado, via DJE - REF 40).

Por fim, conclusos para sentença. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16144 Nr: 762-75.2009.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO AVELAR PIRES - 

OAB:1661900

 Vistos.

 Trata-se de Impugnação à Execução, apresentada pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de Fabiana Braga Silveira 

Segura Pereira, alegando, em síntese, que “o escritório Arnaldo e Fabiana 

Advogados vem em reiterados processos atualizando e aplicando juros 

em cálculos já homologados ad eternum, com inúmeras execuções 

complementares”. Pugnou, por fim, pelo reconhecimento do excesso na 

execução, tendo em vista que tudo já foi pago, excluindo a execução 

complementar.

Sobreveio manifestação da parte exequente.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

Pois bem.

Conheço e entendo a posição jurisprudencial segundo a qual seria devida 

verba honorária na hipótese de ausência de pronto pagamento voluntário 

por parte do INSS, visto que à RPV não se aplica a normativa 

constitucional relacionada à expedição de precatórios (RE 420.816/PR).

Entretanto, compartilho de entendimento jurisprudencial mais recente do E. 

TRF1, segundo o qual, se há necessidade de requisição de pagamento, 

seja mediante precatório, seja mediante RPV, não se justifica a imposição 

de verba honorária, sem que para isso alguma atividade tenha de ser 

desenvolvida pelo advogado para colimar o pagamento. Assim, deve ser 

AFASTADA A INCLUSÃO DE VERBA HONORÁRIA EM EXECUÇÃO DE 

PEQUENO VALOR (expedição de RPV) SEM OPOSIÇÃO DA FAZENDA 

PÚBLICA AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR (AG 

0009810-43.2014.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 

07/06/2016), visto que melhor se coaduna com o princípio da causalidade.

Neste sentido, indefiro a pretensão da parte exequente, eis que não se 

mostra cabível a aplicação de juros em cálculos já homologados, sob pena 

de ocasionar o ajuizamento de inúmeras execuções complementares (os 

valores já foram levantados pela Exequente).

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Não há custas ou honorários advocatícios.

Arquivem-se com as baixas necessárias.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 11961 Nr: 504-70.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Paulo Roberto Viccari - OAB:9934-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino o arquivamento do feito, eis que prestada a tutela jurisdicional, 

com trânsito em julgado, reconhecido, desde já. As partes permaneceram 

inertes.

Em relação ao arquivamento, observar o Provimento 80/2014 CGJ, 

especialmente em relação à remessa ao DCA-TJMT. Além disso, observar 

o Provimento 15/2017 - CM que dispõe sobre a Central de Arrecadação.

Após, na própria Central de Arrecadação, serão analisadas eventuais 

c u s t a s  p e n d e n t e s ,  o b s e r v a n d o - s e  a  c o n s u l t a  n . 

0098322-87.2014.8.11.0000 e a CNGC.

Mediante requerimento das partes, proceda-se ao desarquivamento. Nesta 

hipótese, nada sendo requerido em 10 dias, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40226 Nr: 530-19.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA MARIA GUTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57771 Nr: 2133-62.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO FERREIRA LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa - Distribuidora de Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Vistos.

Ciente da decisão do E.TJMT. Dê-se fiel cumprimento.

Intime-se a parte autora para apresentar impugnação à contestação.

Remetam-se os autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18993 Nr: 317-26.2010.811.0079

 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 ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO DE 

SOUZA MOURA, para devolução dos autos nº 317-26.2010.811.0079, 

Protocolo 18993, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Comarca de Rio Branco

Diretoria do Fórum

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 2/2018/DF - A Exma Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart – MMª. 

Juíza de Direito e Diretora do Fórum desta Comarca de Rio Branco, Estado 

de Mato Grosso, em conformidade com o Edital nº 14/2012/GSCP de 

16.6.2012, do Egrégio Tribunal de Justiça, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico nº 8813, em 17.5.2012 e c.c. Edital nº 1/2018, datado de 

28 de agosto de 2018, deste Juízo, disponibilizado no Diário da Justiça 

Eletrônico nº 10327/2018, em 29/8/2018, concernente a abertura de 

Processo Seletivo para o cadastro de reserva de Estágio Curricular 

Remunerado nível médio para o Fórum da Comarca de Rio Branco-MT, pelo 

presente edital torna público a Data e Hora do Teste Seletivo, bem como a 

relação definitiva dos candidatos que tiveram suas inscrições deferidas, 

devendo ser observado o seguinte:

* O Edital n° 2/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

EDITAL N°03/2018/DF

A Excelentíssima Senhora Doutora Daiene Vaz Carvalho Goulart, MMª. 

Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Rio Branco, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o disposto no Provimento 16/2016/CM, de 27/07/2016; 

Considerando a Portaria 642/2017/PRES que disponibilizou 01(uma) vaga 

para Fisioterapeuta;

Considerando a Decisão nº 1307/2018 – VDG de 17 de julho de 2018, no 

Cia nº 0718638-71.2018.8.11.0052,

Torna-se público, para ciência dos interessados, a abertura de processo 

seletivo com a finalidade de cadastro de reserva pessoas físicas na área 

de Fisioterapia, cujo procedimento obedecerá às regras estabelecidas 

neste edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento de pessoas 

físicas para atuar na área de fisioterapia, conforme o quadro do Anexo III.

1.2. A coordenação, operacionalização e acompanhamento serão de 

responsabilidade da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo.

1.3. A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo é composta pelos 

servidores Silvana Regina Carreiro, Matricula 4070, Gestora Geral e 

Aparecida das Dores Gomes de Almeida, matricula 8911, Gestora 

Administrativo III, restando sob o primeiro a presidência da comissão.

2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO:

2.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases:

a) divulgação do edital;

b) inscrição dos interessados;

c) análise da documentação e do currículo;

d) divulgação dos interessados habilitados;

3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente na Central de 

Administração do Fórum da Comarca, localizado à Rua José Silveira 

Tavares, nº 937, centro em Rio Branco/MT, a partir do Dia 08/10/2018 a 

26/10/2018, das 12hs à 19hs, considerando-se como extemporânea e 

sem validade qualquer inscrição feita fora desse período.

3.1.1. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

3.2. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo para credenciamento de profissionais, o direito de 

excluí-lo do processo seletivo por preenchimento incorreto (RG, CPF, data 

de nascimento etc) bem como em virtude da ausência de veracidade dos 

dados informados, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.

4. DOS REQUISITOS PARA CREDENCIAMENTO

4.1. São requisitos para o credenciamento de Fisioterapeuta, de que trata 

o Provimento 16/2016/CM:

I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo;

II. Ser maior de vinte e um (21) anos;

III. Não possuir antecedentes criminais.

IV. Ser Bacharel em Fisioterapia, por instituição devidamente reconhecida 

pelo Ministério da Educação, e com registro no Conselho Regional de 

Fisioterapia (CREFITO);

5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

5.1. Os candidatos deverão protocolizar a documentação relacionada a 

seguir, no ato da inscrição, na Central de Administração da Comarca de 

Rio Branco/MT:

I - cópia autenticada da Carteira de Identidade;

II – cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

III - certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e 

Federal; IV - cópia autenticada do diploma de curso superior em 

Fisioterapia;

V – cópia autenticada dos títulos e documentos que venham a ser 

apresentados para cumprimento do que dispõe o item 6 deste edital;

VI - certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à 

profissão do candidato;

VII - atestado de sanidade física e mental;

VIII - declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as 

regras estabelecidas neste Provimento (Anexo I);

IX - declaração de parentesco (Anexo II); X - duas fotografias 3x4 

recentes.

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

6.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por 

meio de análise de currículo, efetuado pela Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo da Comarca de Rio Branco do Estado de Mato Grosso, 

sendo a nota composta da seguinte forma:

6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano 

de exercício, não podendo exceder o total de 2 (dois) pontos.

6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis 

décimos) de ponto a cada ano de exercício, não podendo exceder o total 

de 3 (três) pontos.

6.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 

6.1.1, poderá ser aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2.

6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o 

título de graduação requerido para o credenciamento, contados da forma 

seguinte:

a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica 

de credenciamento, são atribuídos 3 (três) pontos;
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b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área 

específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;

c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica de 

credenciamento, são atribuídos 2 (dois) pontos;

d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área 

específica de credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco 

centésimos) de ponto;

e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, na área específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;

f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, que não seja na área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 

(cinco décimos) de ponto;

g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na 

área específica de credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco 

centésimos) de ponto, uma única vez.

6.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder 

aos 5 (cinco) pontos previstos.

6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de 

cada título, não se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse 

fim.

6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma 

estabelecidos neste edital.

6.2. Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, será priorizado 

aquele que tiver:

a) maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei nº 

10.741/2003;

b) maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 

440, do Decreto-Lei 3.689/41, Código de Processo Penal;

c) maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme 

dispõe o subitem 6,1,2;

d) maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o subitem 

6.1.3 deste Edital.

6.3. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste 

edital, das condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo 

invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do seu 

adimplemento, não sendo aceitas reivindicações posteriores nesse 

sentido.

6.4. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que 

atenderem plenamente as exigências deste edital e do Provimento 

16/2016/CM.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento 16/2016/CM.

7.2. O Processo Seletivo, de que trata este edital, terá validade de 2 (dois) 

anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às 

normativas especificadas pelo Provimento 16/2016/CM, disponibilizado no 

Diário da Justiça Eletrônico – MT n.º 8.930, de 03/08/2016.

8.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão 

devolvidos.

Rio Branco/MT, 03 de outubro de 2018.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART. Juíza de Direito e Diretora do Foro

EDITAL N°04/2018/DF

A Excelentíssima Senhora Doutora DAIENE VAZ CARVALHO GOULART, 

MMª. Juíza de Direito e Diretor do Forúm da Comarca de Rio Branco, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o disposto no Provimento 16/2016/CM, de 27/07/2016; 

Considerando a Portaria 642/2017/PRES que disponibilizou 01(uma) vaga 

para Psicólogo;

Considerando a Decisão nº 1307/2018 – VDG de 17 de julho de 2018, no 

CIA nº 0718638-71.2018.8.11.0052;

Torna-se público, para ciência dos interessados, a abertura de Processo 

Seletivo com a finalidade de cadastro de reserva pessoas físicas na área 

de Psicologia, cujo procedimento obedecerá às regras estabelecidas 

neste edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. Constitui objeto do presente certame de cadastro de reserva de 

pessoas físicas para atuar na área de Psicologia, conforme o quadro do 

Anexo III.

1.2. A coordenação, operacionalização e acompanhamento serão de 

responsabilidade da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo.

1.3. A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo é composta pelos 

servidores Silvana Regina Carreiro, Matricula 4070, Gestora Geral e 

Aparecida das Dores Gomes de Almeida, matricula 8911, Gestora 

Administrativo III, restando sob o primeiro a presidência da comissão.

2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO:

2.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases:

a) divulgação do edital;

b) inscrição dos interessados;

c) análise da documentação e do currículo;

d) divulgação dos interessados habilitados;

3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente na Central de 

Administração do Fórum da Comarca, localizado à Rua José Silveira 

Tavares, nº 937, ventro em Rio Branco/MT, a partir das 12h do Dia 

08/10/2018 até às 19h do dia 26/10/2018, considerando-se como 

extemporânea e sem validade qualquer inscrição feita fora desse período.

3.1.1. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

3.2. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo para credenciamento de profissionais, o direito de 

excluí-lo do processo seletivo por preenchimento incorreto (RG, CPF, data 

de nascimento) bem como em virtude da ausência de veracidade dos 

dados informados, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.

4. DOS REQUISITOS PARA CREDENCIAMENTO

4.1. São requisitos para o credenciamento de Fisioterapeuta, de que trata 

o Provimento 16/2016/CM:

I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo;

II. Ser maior de vinte e um (21) anos;

III. Não possuir antecedentes criminais.

IV. Ser bacharel em Psicologia, por instituição devidamente reconhecida 

pelo Ministério da Educação, e com registro no Conselho Regional de 

Psicologia (CRP);

5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

5.1. Os candidatos deverão protocolizar a documentação relacionada a 

seguir, até no ato da inscrição, na Central de Administração da Comarca 

de Rio Branco/MT:

I - cópia autenticada da Carteira de Identidade;

II – cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

III - certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e 

Federal; IV - cópia autenticada do diploma de curso superior em Psicologia;

V – cópia autenticada dos títulos e documentos que venham a ser 

apresentados para cumprimento do que dispõe o item 6 deste edital;

VI - certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à 

profissão do candidato;

VII - atestado de sanidade física e mental;

VIII - declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as 

regras estabelecidas neste Provimento (Anexo I);

IX - declaração de parentesco (Anexo II); X - duas fotografias 3x4 

recentes.

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

6.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por 

meio de análise de currículo, efetuado pela Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo da Comarca de Rio Branco do Estado de Mato Grosso, 

sendo a nota composta da seguinte forma:

6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano 

de exercício, não podendo exceder o total de 2 (dois) pontos.

6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis 

décimos) de ponto a cada ano de exercício, não podendo exceder o total 

de 3 (três) pontos.

6.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 

6.1.1, poderá ser aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2.

6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o 

título de graduação requerido para o credenciamento, contados da forma 

seguinte:

a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica 

de credenciamento, são atribuídos 3 (três) pontos;

b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área 

específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;

c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica de 

credenciamento, são atribuídos 2 (dois) pontos;

d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área 

específica de credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco 
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centésimos) de ponto;

e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, na área específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;

f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, que não seja na área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 

(cinco décimos) de ponto;

g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na 

área específica de credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco 

centésimos) de ponto, uma única vez.

6.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder 

aos 5 (cinco) pontos previstos.

6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de 

cada título, não se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse 

fim.

6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma 

estabelecidos neste edital.

6.2. Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, será priorizado 

aquele que tiver:

a) maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei nº 

10.741/2003;

b) maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 

440, do Decreto-Lei 3.689/41, Código de Processo Penal;

c) maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme 

dispõe o subitem 6,1,2;

d) maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o subitem 

6.1.3 deste Edital.

6.3. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste 

edital, das condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo 

invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do seu 

adimplemento, não sendo aceitas reivindicações posteriores nesse 

sentido.

6.4. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que 

atenderem plenamente as exigências deste edital e do Provimento 

16/2016/CM.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento 16/2016/CM.

7.2. O Processo Seletivo, de que trata este edital, terá validade de 2(dois) 

anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às 

normativas especificadas pelo Provimento 16/2016/CM, disponibilizado no 

Diário da Justiça Eletrônico – MT n.º 8.930, de 03/08/2016.

8.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão 

devolvidos.

Rio Branco/MT, 03 de outubro de 2018.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART. Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47343 Nr: 2633-49.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Ricardo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado do 

acusado para apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34615 Nr: 1210-59.2014.811.0052

 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: Valdeci Lima da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 

10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes será encerrada a 

instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14331 Nr: 993-21.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Tiago de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedita Ivone Adorno - 

OAB:6391/MT, Izabel Cristina C. Gattass - OAB:MT - 9700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Vistos etc.,

Uma vez que não foi apresentada pela parte executada impugnação ao 

cumprimento de sentença, HOMOLOGO os cálculos apresentados (fls. 

243 do processo físico digitalizado) e determino a EXPEDIÇÃO, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor da 

parte exequente, observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição 

Federal (artigo 535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de 

pequeno valor, expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo para proceder o 

pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).

Cumpra-se.

Às providênicas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32426 Nr: 886-06.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Barbosa dos Santos, Geovane Ribeiro 

de Carvalho Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Castelo Branco Oliveira 

Junior - OAB:13.555, Lúcio Mauro Dantas - OAB:13.712 MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado do 

acusado para apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37989 Nr: 1131-46.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Processo nº. 1131-46.2015.811.0052 – Código nº 37989

Vistos etc.,

Apresentada a respostas à acusação (ref. 13), na forma do artigo 396-A, 

do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397 do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 17 

DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 15H00MIN, ocasião que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 
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em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de carta 

precatória.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37503 Nr: 925-32.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Francisco de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº. 925-32.2015.811.0052 – Código nº 37503

Vistos etc.,

Apresentada a respostas à acusação (ref. 18), na forma do artigo 396-A, 

do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397 do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 09 

DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 14H30MIN, ocasião que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de carta 

precatória.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54702 Nr: 2846-21.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Gomes de Oliveira, Vinícius Gabriel 

Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O, Isabela Caroline Ferreira Machado - OAB:MT - 

21711-O

 Processo nº. 2846-21.2018.811.0052 – Código nº 54702

Vistos etc.,

Apresentada a respostas à acusação (ref. 18), na forma do artigo 396-A, 

do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397 do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 10 

DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 17H15MIN, ocasião que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de carta 

precatória.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33462 Nr: 434-59.2014.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, WGdSF, JRdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJMdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hênio José Gomes de 

Carvalho - OAB:1188A/PE, Paulo Tadeu Reis Modesto - OAB:OAB/PE 

7275, Taciana Batista Reis - OAB:OAB/PE 1278-B

 2. Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33462 Nr: 434-59.2014.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, WGdSF, JRdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJMdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hênio José Gomes de 

Carvalho - OAB:1188A/PE, Paulo Tadeu Reis Modesto - OAB:OAB/PE 

7275, Taciana Batista Reis - OAB:OAB/PE 1278-B

 Código 33462

Vistos etc.,

 DEFIRO o item “1” da cota ministerial de fls. 76/78, considerando deter o 

dinheiro preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de 

tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, 

DETERMINANDO que:

 1. EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 3.575,92 (três mil quinhentos e setenta e 

cinco reais e noventa e dois centavos), observando o CPF n. 

051.846.334-64, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação.

2. Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE 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.

3. No caso de ocorrência do item “2” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente.

4. Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

5. Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

6. Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, § 2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Rio Branco/MT, 28 de setembro de 2018.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35054 Nr: 37-63.2015.811.0052

 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: ALBINO LEMES VIEIRA, DIVA JOANA DE SOUZA 

ROJAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Couro Way Ltda - ME, BRAZ FERNANDES DA 

CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Processo n.º 37-63.2015.811.0052 – Código: 35054

Vistos etc.,

DEFIRO o pedido de ref. 56 de forma que:

 1) CITE-SE a parte requeridem todos os endereços indicados, de forma 

simultânea.

2) Sinfrutífera, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 

dias.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54661 Nr: 2823-75.2018.811.0052

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Willian Queiroz Ferronato, Christiane Queiroz Ferronato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ipio Batista de Queiróz, Alcir Batista de 

Queiroz, Luis Eduardo Hugueney Queiroz, Luis Guilherme Hugueney 

Queiroz, Alcir Batista de Queiroz Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Luiz de Arruda Lindote - 

OAB:MT - 14876, Ledson Glauco Monteiro Catelan - OAB:MT - 14309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a efetuar o pagamento da 

complementar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35407 Nr: 182-22.2015.811.0052

 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: Sinval Carolino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 

10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, para DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA e CONDENAR 

o réu a implantar em favor da parte autora, no prazo de 60 (sessenta) 

dias, o benefício pretendido:1 - o nome do segurado: (...) Publique-se. 

Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Após o 

trânsito em julgado e feitas as anotações de estilo, arquivem-se com 

baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13588 Nr: 250-11.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zildo Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 250-11.2011.811.0058 – Código 13588.

 Vistos, etc..

 Em cumprimento a decisão de fl. 124, DESIGNO a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 24 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 17H30MIN.

 INTIMEM-SE nos termos da última decisão exarada.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Rio Branco-MT, 03 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44571 Nr: 1158-58.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAZIR RODRIGUES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52223 Nr: 1284-74.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc., DEFIRO PARCIALMENTE a TUTELA DE URGÊNCIA vindica 

para: 1) DETERMINAR a expedição de ofício ao INDEA-MT/ULE/RIO 

BRANCO, a fim de que abstenha de realizar qualquer transferência de 

semoventes em nome do requerido, salvo mediante autorização judicial, e 

forneça o Extrato Analítico De Saldo E Transferências De Semoventes a 

partir de 01.01.2017 (data das vendas dos semoventes); 2. DETERMINAR 

a expedição de ofício ao DETRAN/MT a fim de que informe todos os 

veículos cadastrados em nome do requerido e eventuais transferências 

ocorridas a partir de 01.01.2017, bem como que se abstenha de realizar 

qualquer transferência de veículos até o final da lide; INDEFIRO o pedido 

de bloqueio judicial de valores e/ou numerários em contas 

correntes/poupança ou aplicação financeira em nome do requerido junto 

ao Banco do Brasil S/A e ao Banco Cooperativo Sicredi, pois entendo, 

neste momento, ser medida mais gravosa.(...) Cumpra-se. As 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52860 Nr: 1628-55.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Rozana Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Lomba Gonzalez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHANNES MIRANDA MEIRA - 

OAB:23309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 5.CITE-SE a parte REQUERIDA e INTIMEM-SE AS PARTES para que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada, devendo ser 

advertidas as partes: a) o não comparecimento injustificado à solenidade 

conciliatória é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa; b) devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, §§ 8º e 9º do CPC);6.O réu 

poderá oferecer CONTESTAÇÃO, por petição, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, na forma do art. 335 do CPC.Quanto ao pedido de revisão da 

pensão alimentícia, INDEFIRO, por ora, mormente porque, não há, neste 

instante, informação segura de ambas as partes para aferir o binômio 

necessidade/possibilidade. Explico.A ação revisional de alimentos tem 

como pressuposto a alteração do binômio possibilidade/necessidade, 

sendo que, se demonstrada à efetiva alteração na capacidade econômica 

do alimentante, cabível a readequação da pensão alimentícia.A revisão 

alimentícia encontra sustentáculo no artigo 1.699 do atual Código Civil (Lei 

nº 10.406/2002), o qual dispõe:“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 majoração do encargo.”

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010025-35.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MOACI BARBOSA ROCHA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ROSIVALDO JOSE DOMINGUES DE PAULA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DESPACHO Processo: 

8010025-35.2016.8.11.0052. EXEQUENTE: MOACI BARBOSA ROCHA 

EXECUTADO: ROSIVALDO JOSE DOMINGUES DE PAULA Vistos... Defiro a 
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manifestação de ID. 15295807 , de forma que determino a baixa na 

restrição do VEÍCULO GOL 1.0 GIV DE COR PRATA 2008/2009 RENAVAM 

983291705. Em relação à certidão de ID. 6752932, reconsidero o 

determinado na sentença de ID. 5291080 no tocante à condenação do 

executado ao pagamento de custas, uma vez que, nos termos do art. 54 

da Lei 9.099/95, “o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro 

grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas”. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000038-26.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BASILIO NETO (EXEQUENTE)

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

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 Dados do processo: Processo: 1000038-26.2018.8.11.0052 

Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Requerente: JOSE BASILIO NETO 

Parte Requerida: FABIANA DOS SANTOS Senhor(a): JOSE BASILIO NETO 

(Cesar Luiz Branicio da Silva (advogado)). Procedo a REITERAÇÃO da 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da 

REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da 

certidão juntada ao Id. 15110748, cuja copia segue anexa, no processo 

acima indicado, sob pena de arquivamento dos autos. RIO BRANCO/MT, 3 

de outubro de 2018 Atenciosamente, (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: 1000049-55.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LUSMAR ROSA DE PAULA (REQUERENTE)

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

DIANARU DA SILVA PAIXAO (ADVOGADO(A))

F M C CENTER CAR LTDA (REQUERIDO)

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., Trata-se de Embargos de Declaração em que a seguradora 

HDI SEGUROS S/A, já qualificada nos autos, discute acerca do termo 

inicial para a incidência de juros dos danos morais arbitrados. Segue 

abaixo o dispositivo da sentença proferida, a qual foi homologada por juiz 

togado: "OPINO pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do 

reclamante em face da reclamada para condená-la a pagar a quantia a 

título de dano moral no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescida de juros 

moratórios de 1%, ao mês, a partir da citação, corrigidos monetariamente 

pelo índice INPC, a partir da sentença, bem como determinar ao reclamado 

o pagamento do valor de R$ 3.046,49 (três mil e quarenta e seis reais e 

quarenta e nove centavos), a título de dano material, acrescido de juros 

mensais de 1%, a partir da citação, corrigido monetariamente pelo INPC." 

(grifei) De acordo com o Embargante, deve ser aplicado os juros de mora 

referentes à reparação de dano moral deveriam ser contados a partir da 

decisão que determinou o valor da indenização, isto é, da data de seu 

arbitramento, nos termos de recente decisão proferida pela Quarta Turma 

do Superior tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 903258. É o relato 

do necessário. Assim dispõe o CPC acerca dos Embargos de Declaração: 

“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.” Em que pese o embargante 

invocar julgado no REsp. 903258, o posicionamento majoritário e 

consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os juros 

moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade 

contratual, incidem a partir da citação. (AgInt no AREsp 1146796 / MA) Por 

todo exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração para REJEITÁ-LOS, 

mantendo na íntegra a decisão atacada. P.I.C. Ressalte-se que a intimação 

deverá ser feita em nome da patrona DRA. DIANARÚ DA SILVA PAIXÃO - 

OAB/MT - 10.105, conforme requerido, sob pena de nulidade. No mais, 

recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar dano 

irreparável à parte recorrente. Certifique-se o recolhimento do preparo. 

Por outro lado, se realizado pedido de Assistência Judiciária Gratuita por 

PESSOA NATURAL e, havendo juntada de declaração de hipossuficiência 

ou declaração por meio de advogado que possua poderes específicos 

para tanto, defiro as benesses da Assistência Judiciária Gratuita, com 

fundamento na presunção de veracidade prevista no artigo 99, § 3°, do 

CPC. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias corridos, caso não tenham sido 

juntadas. Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se e remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, 

com as homenagens e cautelas de estilo. (assinado digitalmente) Daiene 

Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-26.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS (ADVOGADO(A))

JOSE DIVINO MARIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DESPACHO Processo: 

1000092-26.2017.8.11.0052. REQUERENTE: JOSE DIVINO MARIANO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca dos documentos de id. 

12849894 e 12849895. Após, à conclusão. ÀS PROVIDÊNCIAS. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000055-96.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA (ADVOGADO(A))

JOAO FRANCISCO ALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DESPACHO Processo: 

1000055-96.2017.8.11.0052. EXEQUENTE: JOAO FRANCISCO ALVES 

EXECUTADO: JOSE ANTONIO DOS SANTOS Decorrido o prazo para o 

pagamento (ID. 12611716), a parte autora requereu a incidência da multa 

prevista no art. 475-J do CPC/73. No que pese ter fundamentado seu 

pedido em legislação já revogada, vislumbro que a parte assiste razão, 

pois estabelece o CPC/15: Art. 523. No caso de condenação em quantia 
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certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela 

incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a 

requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o 

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de 

advogado de dez por cento. Diante do exposto, condeno a parte requerida 

ao pagamento de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% sobre o 

valor da condenação. Intime-se a parte requerente para que apresente 

memorial de cálculo. Após, à conclusão. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000068-95.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

RONY DE ABREU MUNHOZ (ADVOGADO(A))

EDVALDO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO GOMES JARDIM (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. 1000068-95.2017.8.11.0052 Valor da causa: 

$37,480.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PETIÇÃO (241) 

POLO ATIVO: Nome: EDVALDO ALVES DOS SANTOS Endereço: Rua 

Cidrolândia, 261, Centro, LAMBARI D'OESTE - MT - CEP: 78278-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MARCIO GOMES JARDIM Endereço: Ciderlândia, 40, Rua 

Lambari, LAMBARI D'OESTE - MT - CEP: 78278-000 Senhor(a): EDVALDO 

ALVES DOS SANTOS (Rony de Abreu Munhoz (Advogado)) Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da 

certidão juntada ao Id. 15716833, cuja copia segue anexa, no processo 

acima indicado. RIO BRANCO, 3 de outubro de 2018. Atenciosamente, 

(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: 1000168-16.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE RIO BRANCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LONGO DE ARAUJO (REQUERIDO)

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. HOMOLOGO por sentença, para que possa 

produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição. Defiro às partes o benefício da justiça gratuita. P.R.I. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Ao arquivo, 

com baixa. (Assinado digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-86.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JAKS DIAS DE AMORIM (REQUERENTE)

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

C F DE OLIVEIRA AUTO CENTER - ME (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 Dados do processo: Processo: 1000034-86.2018.8.11.0052 

Valor causa: R$ 21.450,00 Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte 

Exequente: JAKS DIAS DE AMORIM Parte Executada: C F DE OLIVEIRA 

AUTO CENTER - ME Senhor(a): C F DE OLIVEIRA AUTO CENTER - ME 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento do valor do débito 

(calculo anexo) ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 475 - J do Código de 

Processo Civil, assim como o advirta de que a decisão judicial transitada 

em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário? NCPC, art. 517. 

Despacho/Decisão: Sentença anexa RIO BRANCO/MT, 10 de setembro de 

2018 Atenciosamente, (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.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63099 Nr: 1843-96.2015.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Antonio Hartman

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Cardoso Alamino - 

OAB:9333
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A vista da certidão de ref. 28, acerca do decurso do prazo sem 

manifestação da parte autora, JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento de mérito.

Promova-se o arquivamento do processo com as anotações e baixas 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63700 Nr: 2073-41.2015.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio da Guia Neponoceno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 389 - OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente intimo a parte autora para que no prazo 

de 15( quinze )dias apresente sua impuignação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77437 Nr: 3767-74.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HCDSR, HSRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Marcos Nunes Pereira - 

OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, mpulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a autora, para manifestar sobre as carta precatórias 

de ref:48 e 50, bem como requerer o que entender de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84910 Nr: 3363-86.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IONE MARIA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Concessão de Amparo Social a Pessoa Portadora de 

Deficiência proposta por IONE MARIA DE PAULA em face do Instituto 

Nacional de Seguro Social – INSS, ambos já devidamente qualificados nos 

autos do processo em epígrafe.

Inicialmente, DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 4º da Lei 1.060/50.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

Em sede de tutela antecipada, a parte autora pugna pela concessão de 

liminar para fim de conceder provisoriamente o direito ao benefício ora 

pleiteado.

Pois bem. A concessão de tutela antecipada de urgência, por disposição 

do artigo 300 do CPC, requer a existência de dois pressupostos, quais 

sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. No caso dos autos, porém, a probabilidade do direito não 

resta evidenciada, uma vez que dos elementos probatórios coligidos aos 

autos não se permite, com razoável grau de verossimilhança, supor que 

ao final do processo a parte autora sagrar-se-á vencedora, razão pela 

qual INDEFIRO a tutela antecipada requerida.

Ademais, impende destacar que a decisão da autarquia previdenciária tem 

natureza jurídica de ato administrativo, razão pela qual reveste-se dos 

atributos da presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, 

competindo assim à parte prejudicada, demonstrar cabalmente a 

existência de qualquer vício capaz de infirmá-lo, o que não é a hipótese 

dos autos.

Não obstante, 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 Castro

Juiz de Direito

ANEXO - QUESITOS UNIFICADOS

 RECOMENDAÇÃO CONJUNTA 1, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015

FORMULÁRIO DE PERÍCIA

 I - DADOS GERAIS DO PROCESSO

a) Número do processo

b) Juizado/Vara

II - DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A)

a) Nome do(a) autor(a)

b) Estado civil

c) Sexo

d) CPF

e) Data de nascimento

f) Escolaridade

g) Formação técnico-profissional

III - DADOS GERAIS DA PERÍCIA

a) Data do Exame

b) Perito Médico Judicial/Nome e CRM

c) Assistente Técnico do INSS/Nome, Matrícula e CRM (caso tenha 

acompanhado o exame)

d) Assistente Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o 

exame)

IV - HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A)

a) Profissão declarada

b) Tempo de profissão

c) Atividade declarada como exercida

d) Tempo de atividade

e) Descrição da atividade

f) Experiência laboral anterior

g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido

 V- EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A 

PATOLOGIA

 a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar.

f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 
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acomete(m) o(a) periciado(a).

i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.

l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível 

afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) 

periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para 

as atividades diárias? A partir de quando?

n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a 

exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)?

q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

 VII - ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE AUTORA: EVENTUAIS 

DIVERGÊNCIAS (caso tenha acompanhado o exame)

 VIII - ASSISTENTE TÉCNICO DO INSS: EVENTUAIS DIVERGÊNCIAS (caso 

tenha acompanhado o exame)

 Local e Data

 Assinatura do Perito Judicial

 Assinatura do Assistente Técnico da Parte Autora (caso tenha 

acompanhado o exame)

 Assinatura do Assistente Técnico do INSS (caso tenha acompanhado o 

exame)

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67540 Nr: 1288-84.2013.811.0053

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDINO RODRIGUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878, Rossello Fransosi - OAB:6.222

 DECLARO A REMIÇÃO de 172 (cento e setenta e dois) dias a serem 

debitados, pelo estudo realizados pelo reeducando José Carlos Neves 

Gomes.Realize-se o cálculo de pena, após, DÊ-SE ciência às partes para 

manifestação.No que toca ao pedido de prisão domiciliar, entendo como 

necessário no caso o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT). Isto 

porque, não se vislumbra prima facie a impossibilidade de tratamento das 

doenças do requerido na unidade prisional.Portanto, necessários 

esclarecimentos quanto às doenças Fibrose e cirrose hepática crônica 

(CID10: K74), Coletíase – pedra na vesícula (CID10: K80) e Hipertensão 

crônica (CID10: I10).Assim, COLHA-SE o parecer do NAT (mediante malote 

digital), encaminhando cópia das fls. 215/229, 237/270 e 273/288.Por fim, 

OFICIE-SE a Unidade Prisional para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe o Juízo quanto o atual estado de saúde do requerido, de modo a 

aclarar se o reeducando realiza consultas médicas, toma remédios 

etc.Após, com a vinda das informações, venham-me os autos 

conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87723 Nr: 1509-91.2018.811.0053

 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): LANNA KELLY DA SILVA COSTA 

ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 48 HORAS, 

PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA DILIGÊNCIA 

DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 2.250,00 (DOIS MIL DUZENTOS 

E CINQUENTA REAIS) – PARA TANTO O AUTOR DEVERÁ ACESSAR O 

SITE DO TJMT > EMISSÃO DE GUIAS ONLINE > DILIGENCIAS > GUIA DE 

C O M P L E M E N T A Ç Ã O  - 

HTTP://ARRECADACAO.TJMT.JUS.BR/#/GUIA/DILIGENCIA/COMPLEMENTA

CAO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74500 Nr: 1882-30.2015.811.0053

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GLPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Modificação de Guarda com pedido de Tutela 

Antecipada, ajuizada por Gerson Luiz Pinto Magalhães (genitor), em face 

de Kelli Cristina Ferreira Ramos, (genitora), objetivando o Requerente, 

pelos motivos expostos na inicial, a guarda de Kawe Franklin Ramos de 

Magalhães.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos, verifico, por meio da cópia da certidão de 

nascimento acostada com a inicial, que o outrora menor Kawe, alcançou a 

maioridade civil, ocasionando, assim, sem maiores delongas, a perda 

superveniente do objeto desta ação. Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA. MAIORIDADE DO FILHO. PERDA DO 

OBJETO. Em face do advento da maioridade da filha, cuja guarda era alvo 

de disputa entre os genitores, de rigor reconhecer a perda do interesse 

processual (objeto da ação – pedido de guarda). Consequentemente, a 

apelação resta prejudicada. PREJUDICADA A APELAÇÃO.” (Apelação 

Cível Nº 70065275752, TJRS, Julgado em 09/08/2018)

Assim sendo, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto, em atenção 

inclusive ao que dispõe o art. 493 do Código de Processo Civil, in verbis:

 “Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, 

modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá 

ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no 

momento de proferir a decisão.”

Outrossim, em conformidade com o artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil, o processo será extinto sem resolução do mérito, quando verificada 

a ausência de legitimidade ou de interesse processual.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto e mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo, 

com fundamento no art. 485, VI do Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários, art. 98 do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem os autos com as 

anotações e baixas necessárias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78771 Nr: 1784-11.2016.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos por Elisangela Pereira Rodrigues, em 

nome próprio e em favor dos menores Kauã Douglas Rodrigues de Jesus 

e Carlos Renan Rodrigues, em face de Carlos Reginaldo de Deus; (i) 

conceder, definitivamente, a guarda dos menores Kauã Douglas Rodrigues 

de Jesus e Carlos Renan Rodrigues, em favor da Requerente, Elisangela 

Pereira Rodrigues, com fulcro nos artigos 33 e seguintes da Lei n.° 

8.069/90; (ii) condenar o Requerido Carlos Reginaldo de Deus a pagar aos 

menores, à título de pensão alimentícia, a quantia mensal correspondente a 

30% (trinta por cento) do salário-mínimo; e (iii) direito de visitas livre, 

mediante prévio aviso. O valor da pensão deverá ser pago todo dia 10 

(dez) de cada mês, mediante depósito bancário, em conta de titularidade 

da genitora da menor ou diretamente em favor da genitora das crianças 

mediante recibo. JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Outrossim, 

DEFIRO o pedido autoral de ref. 21. Expeça-se o necessário para o 

levantamento/transferência dos valores depositados, tal como 

postulado.Sem custas, em virtude de deferimento de justiça gratuita. 

Intime-se.Ciência ao MP.Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o 

necessário, arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75261 Nr: 294-51.2016.811.0053

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO DE QUEIROZ NETO, ADYR MOTTA 

RIBEIRO PINTO, MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO, MUNICÍPIO DE 

SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMARIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10624/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

PROCEDENTE a presente Ação de Retificação de Área promovida por 

IMOBILIÁRIA AURORA LTDA, para determinar a retificação da matrícula n.º 

2983, do Livro 2, do Cartório do 1º Ofício de Santo Antônio de 

Leverger/MT, para fazer constar as medidas e confrontações exatas, nos 

moldes do memorial descritivo que acompanha a inicial.Custas pela parte 

autora. Sem honorários diante da ausência de formação do contraditório. 

Vistas ao Ministério Público (art. 178, II, CPC). Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário, após arquive-se. Intime-se.Dou por publicada a 

presente sentença com a entrega dos autos em Cartório. Dispensado o 

registro nos termos que dispõe o Provimento nº 42/2008-CGJ/MT.Às 

providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83973 Nr: 2223-85.2017.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALINA DAS DORES SILVA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GAGO FREITAS VALE 

BARBOSA - OAB:165046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CITE-SE o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito (CPC, art. 829), sob pena de não o fazendo ser-lhe 

penhorados tantos bens quantos forem necessários para garantia do 

principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 

831), ou, oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, depósito ou caução.

Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, INTIMEM-SE os cônjuges da 

parte executada, se casada for, nos termos do art. 842 do CPC.

Desde logo, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do 

débito devidamente atualizado, sendo que em caso de integral pagamento 

no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida pela metade (CPC, 

art. 827, § 1º)

Defiro os benefícios dos arts. 212 do CPC, ao Oficial de Justiça 

encarregado das diligências, caso seja estritamente necessário, o que 

deverá ser certificado, observando o disposto no art. 5º, inciso XI da 

Constituição Federal.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81692 Nr: 1117-88.2017.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO MÁRCIO MIRANDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLE DUARTE GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisca de Araújo Marques - 

OAB:2661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAINA DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22.017

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05 dias, informar nos autos o 

CPF e o nome do titular da conta-corrente informada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71237 Nr: 197-85.2015.811.0053

 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: erika rodriguesda cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURA COSMÉTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO ANTUNES DOS 

SANTOS - OAB:16405

 Intimação das partes do alvará eletrônico expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88158 Nr: 1687-40.2018.811.0053

 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: SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Presidente da Câmara Municipal de Barão de 

Melgaço/MT, Sr. Joilson Gonçalves de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - 

OAB:16290

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de mandado de segurança impetrado por Saulo Victor 

Arrais Malhei ros Neves em face do Presidente da Câmara Municipal de 

Barão de Melgaço, ao argumento de ilegalidades em processo 

administrativo disciplinar instaurado.

Extrai-se da prefacial que a parte impetrante está sendo alvo de PAD, mas 

que os fatos não se deram como noticiados, bem assim não seguiram as 

diretrizes legais.

Com lastro nestas premissas, postula a impetrante pela concessão de 

liminar para suspensão dos trabalhos da Comissão Processante do PAD.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como é cediço, dada a exegese do art. 7º da Lei n.º 12016/09, para a 

concessão de pedido liminar, mister a comprovação de dois requisitos 

basilares: (i) relevante fundamento; e, (ii) receio de dano.

Pois bem. In casu, num juízo preliminar de cognição sumária, não é 

possível aferir a verossimilhança das alegações aventadas pelo 

requerido.

Com efeito, apesar da possibilidade da obtenção de êxito nesta demanda, 

mister a cognição dos fatos articulados na prefacial, após oitiva da parte 

impetrada, com lastro nos princípios da ampla defesa e do contraditório 

(CF, art. 5º, LV).

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, INDEFIRO o pedido liminar 

vindicado por Saulo Victor Arrais Malheiros Neves em face do Presidente 

da Câmara Municipal de Barão de Melgaço.

NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora à apresentação das devidas 

informações no prazo de 10 (dez) dias.

Após, DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério Público.
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Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 35625 Nr: 1481-41.2009.811.0053

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA MATOGROSSENSE DE AVIÕES 

LTDA, ONDINO BARBOSA DE SOUZA, ORIDES DIAS BARBOZA, RODRIGO 

BRITO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Fls. 37: Defiro o pedido da parte exequente e suspendo a presente 

execução fiscal pelo prazo de 06 (seis) meses.

 Escoado o prazo concedido, INTIME-SE a parte Exequente para fins de 

prosseguimento do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 66019 Nr: 639-22.2013.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO FRANCISCO JESUS ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Ricardo da Silva Reis - 

OAB:9.176-A/MT, Marco Antonio Soares Machado da Costa - 

OAB:21593/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Ribeiro Nunes 

Domingues - OAB:14544, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE 

SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger, Sandra Regina 

Tateira de Arruda - OAB:10.324/MT

 Vistos etc.

Fls. 108-114: Em que pese os argumentos da parte Autora, INDEFIRO o 

pedido de expedição de RPV para recebimento do crédito em favor da 

parte Exequente.

 Explico. Com a vigência da Lei Estadual n.º 10656/2017, reduziu-se o 

valor a ser pago pelo Estado, suas autarquias e fundações em 

indenizações decorrentes de decisões judicias transitadas em julgado.

 A referida Lei estabelece ainda, em seu artigo 5º, que as RPVs cujo 

trânsito em julgado da decisão tenha ocorrido antes de sua entrada em 

vigor, observarão o limite de 70 UPFs, vejamos:

 “Art. 5º As requisições de pequeno valor cujo trânsito em julgado da 

decisão tenha ocorrido antes da entrada em vigor desta Lei observarão o 

limite de 70 (setenta) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - 

UPFs/MT.”

 Ou seja, somente poderão receber mediante RPV a importância de, no 

máximo, 70 UPFs/MT, que atualmente corresponde a R$ 9.536,10 (nove mil 

quinhentos e trinta e seis reais e dez centavos), assim, inviável tal pedido.

Por outro lado, DEFIRO o pedido de expedição de RPV no tocante aos 

honorários advocatícios sucumbenciais, eis que o montante não 

ultrapassa o valor em questão.

 Às providencias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000954-57.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA AUXILIADORA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA (ADVOGADO(A))

CAROLINA GARCIA PASKEVICIUS (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (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, 3 de outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010583-38.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VANIA DIAS DOMINGOS DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 3 de outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010585-08.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIM JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

CLAUDOMIRO MESSIAS DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (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, 3 de outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011894-35.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

CLEITON MACIEL DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

ROGÉRIO MAMARE GONÇALVES (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, 3 de outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011906-49.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ADRIANO DA SILVA (REQUERENTE)

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO(A))

MATHEUS DE CARVALHO MALHEIROS (ADVOGADO(A))

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS 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, 3 de outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)
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Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 79374 Nr: 2006-84.2017.811.0039

 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: TEREZINHA MARTINS DE OLIVIERIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .......É o breve relato.Fundamento e decido.Inexistindo prejudiciais a serem 

enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, 

sendo as partes legítimas para figurar no polo ativo e passivo da 

demanda, havendo interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da 

presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, 

depreende-se que a presente demanda está em harmonia com o arts. 3.º 

e 319 do Código de Processo Civil, não havendo se falar em carência da 

ação, tampouco em ausência dos pressupostos processuais, inexistindo 

nulidades a serem declaradas ou irregularidades para sanar-se.Fixo como 

questão controvertida o lapso temporal de atividade rurícola, por 

consectário, se esta de fato exerceu tais atividades.Desta forma, declaro 

o feito saneado, remetendo–o à fase instrutória.No que tange à prova 

testemunhal cabível ao caso em voga eis porque a defiro.Assim, designo 

para tanto audiência de instrução e julgamento para o dia 30 (trinta) de 

janeiro de 2019, às 15h00min. Cientifique-se as partes que estas terão o 

prazo comum de 05 (cinco) dias para pedir esclarecimentos ou solicitar 

ajustes sob pena de a decisão torna-se estável [art. 357,§1º, 

CPC].Intimem-se as partes, que estas detêm prazo comum de 15 (quinze) 

dias para apresentar rol testemunhal devendo ser observado o previsto 

no [art. 357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão. Consigo que caberá 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada nestes autos [art. 455 e 

seguintes do CPC].Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo 

advogado nas hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) 

a(s) parte(s) no prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar as 

testemunha(s) e o(s) respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a 

i n t i m a ç ã o  f e i t a  p e l a  v i a  j u d i c i a l .  E x p e ç a - s e  o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de 

setembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 90071 Nr: 2691-57.2018.811.0039

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON MOREIRA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE CUNHA RODRIGUES 

DA CRUZ - OAB:23268/O

 Intimação do advogado do requerido para manifestar acerca do cálculo de 

pena retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80762 Nr: 1097-63.2004.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO RODRIGUES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIS RAIANE KISCHNER - 

OAB:6827, OTÁVIO SIMPLÍCIO KUHN - OAB:MT 14.238

 Intimação do advogado do requerido para se manifestar acerca do cálculo 

retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66765 Nr: 2484-63.2015.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO RODRIGO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGÉRIO GRAHL - 

OAB:MT 10.565

 Intimação do advogado constituido do requerido para se manifestar 

acerca do cálculo retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66765 Nr: 2484-63.2015.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO RODRIGO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGÉRIO GRAHL - 

OAB:MT 10.565

 AUTOS N. 2484-63.2015.811.0039

CÓDIGO 66765

Vistos.

Postergo a análise do pedido formulado pela Defesa do reeducando em 

ref. 103, para o fim de DETERMINAR a realização, COM MÁXIMA 

URGÊNCIA, do cálculo de pena do reeducando, conforme já determinado 

em decisões de ref. 84 e 101, vez que necessário para a análise do 

cumprimento do requisito para o benefício pleiteado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 02 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 65594 Nr: 2148-59.2015.811.0039

 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: MARLIZ CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Pereira Alves - OAB:0

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72728 Nr: 2545-84.2016.811.0039

 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: WALDIR MUNIZ AREDEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87798 Nr: 1526-72.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LD
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMÍNIO ARRUDA SALOMÉ 

NETO - OAB:MT-9.869

 .... Decido.Diante da manifestação da defesa, que deixou de arguir 

qualquer tema adstrito ao recebimento da denúncia, não há se falar na 

incidência do art. 397 do CPP, pois, não configurada na espécie 

“existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; da 

culpabilidade do agente; manifesta atipicidade do fato ou evidente extinção 

da punibilidade do agente”, razão pela qual, o feito deve continuar sua 

marcha com sua consequente instrução.Desta feita, mantenho a decisão 

que recebeu a peça acusatória e DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento (art. 399 do CPP) para a data mais próxima disponível na pauta, 

qual seja 31 DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 14H00MIN., oportunidade em que 

serão ouvidas as vítimas, as testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa, e interrogado o réu.Intime-se/requisite-se os acusados.Intimem-se 

a vítima e as testemunhas, cientificando-as do conteúdo dos artigos 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. Havendo 

necessidade de expedição de carta precatória, fixo desde já o prazo de 

30 (trinta) dias para sua devolução. Advirto que a sua expedição não 

implica na suspensão do feito, conforme disposição dos §§1º e 2º do art. 

222, do CPP, devendo esta ir devidamente acompanhada no que couber, 

das peças elencadas na C.N.G.C.Intime-se o MP e a defesa, inclusive da 

expedição (art. 222, parte final, do CPP) da carta, se necessário, 

atentando-se para o que preconiza o art. 370 (§§ 1º, 2º, 3º e 4º) do 

CPP.Cumpra-se com URGÊNCIA, por se tratar de processo envolvendo réu 

preso.São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de setembro de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66978 Nr: 164-06.2016.811.0039

 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: JOSUE MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRONEL INDRUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS AGROPEC LTDA ME, SERASA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:19542/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 Vistos em correição.

Determino que se dê vista a parte autora para que se manifeste 

requerendo o que entender de direito quanto a devolução da missiva sem 

cumprimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88665 Nr: 1913-87.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO MOURA GARCIA, LUCAS 

CRISTÓVÃO GARCIA, NEMÉZIO CARLOS PANIAGUA, RAFAEL DE 

OLIVEIRA FERNANDES, LARISSA BRITO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMINIO DE ARRUDA 

SALOME NETO - OAB:9869/O, JULIANO DUARTE PRIOTO - OAB:MT 

18566, MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:MT 10.041, WAGNER 

RICCI DA SILVA - OAB:MT 21379-O

 Decido.Diante da manifestação das defesas, que deixaram de arguir 

qualquer tema adstrito ao recebimento da denúncia, não há se falar na 

incidência do art. 397 do CPP, pois, não configurada na espécie 

“existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; da 

culpabilidade do agente; manifesta atipicidade do fato ou evidente extinção 

da punibilidade do agente”, razão pela qual, o feito deve continuar sua 

marcha com sua consequente instrução.Desta feita, mantenho a decisão 

que recebeu a peça acusatória e DESIGNO audiência de instrução (art. 

411 do CPP) para a data mais próxima disponível na pauta, qual seja 31 DE 

OUTUBRO DE 2018 ÀS 09H 00MIN, oportunidade em que serão ouvidas as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa, e interrogado os 

réus.Intimem-se/requisitem-se os acusados.Intimem-se as testemunhas, 

cientificando-as do conteúdo dos artigos 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. Havendo necessidade de expedição de 

carta precatória, fixo desde já o prazo de 30 (trinta) dias para sua 

devolução. Advirto que a sua expedição não implica na suspensão do 

feito, conforme disposição dos §§1º e 2º do art. 222, do CPP, devendo 

esta ir devidamente acompanhada no que couber, das peças elencadas 

na C.N.G.C.Intime-se o MP e a defesa, inclusive da expedição (art. 222, 

parte final, do CPP) da carta, se necessário, atentando-se para o que 

preconiza o art. 370 (§§ 1º, 2º, 3º e 4º) do CPP.Cumpra-se com 

URGÊNCIA, por se tratar de processo envolvendo réus presos.São José 

dos Quatro Marcos – MT, 05 de setembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80762 Nr: 1097-63.2004.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO RODRIGUES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIS RAIANE KISCHNER - 

OAB:6827, OTÁVIO SIMPLÍCIO KUHN - OAB:MT 14.238

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO DO RÉU PARA MANIFESTAÇÃO DOS 

CÁLCULO PENAL, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 90071 Nr: 2691-57.2018.811.0039

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON MOREIRA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE CUNHA RODRIGUES 

DA CRUZ - OAB:23268/O

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO DO RÉU PARA MANIFESTAÇÃO DOS 

CÁLCULO DE PENAL, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60632 Nr: 466-69.2015.811.0039

 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: ORLANDO INACIO CANDELARIA JUNIOR, CRISTIANE 

APARECIDA FRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO AFONSO SOUZA PINTO, MANUELA 

FAVA SOUZA ROSANEZ, PAULO AFONSO SOUZA PINTO, MARINA 

FAVA SOUZA PINTO, LAURA FAVA SOUZA PINTO, HELENA MARCIA DE 

SOUZA FAVA PINTO - DE CUJUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ 

- OAB:MT 18500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70966 Nr: 1616-51.2016.811.0039

 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: JUCILENE GORRERI CESCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO", VALDECIR BARBOSA DE SOUZA, LUIZ 

BARBOSA - "DE CUJUS", ELIZA BELA GONÇALVES BARBOSA - "DE 

CUJUS"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 
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OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61140 Nr: 640-78.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCE MARIA MARTINS CARVALHO, 

EDUARDO DA SILVA CARVALHO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSIMAR DOMINGUES DOS 

REIS DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61140 Nr: 640-78.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCE MARIA MARTINS CARVALHO, 

EDUARDO DA SILVA CARVALHO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSIMAR DOMINGUES DOS 

REIS DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75373 Nr: 162-02.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉSAR LOPES DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES KLEBER RODRIGUES 

- OAB:OAB/MT 15.876

 AUTOS Nº 162-02.2017.811.0039

CÓDIGO 75373

Vistos em correição.

Trata-se de pedido de devolução da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 

pelo reeducando JÚLIO CÉSAR LOPES DOURADO (ref. 69).

 Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que não há qualquer óbice à 

restituição do documento.

Isso porque, conforme consta nos autos, o reeducando cumpriu 

integralmente a reprimenda imposta, a qual, inclusive, foi extinta em 

decisão de ref. 56.

Assim, considerando que o documento foi entregue a este Juízo em 

audiência admonitória realizada na data de 07/11/2017 (ref. 29 e 32), 

tem-se que o lapso temporal fixado se escoou e a restituição do referido 

documento ao reeducando é medida imperativa.

Pelo exposto, DEFIRO o pleito formulado em ref. 69 e determino a 

restituição da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apreendida nos 

autos, ao reeducando JÚLIO CÉSAR LOPES DOURADO.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquive-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 15 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61140 Nr: 640-78.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCE MARIA MARTINS CARVALHO, 

EDUARDO DA SILVA CARVALHO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSIMAR DOMINGUES DOS 

REIS DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86368 Nr: 829-51.2018.811.0039

 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: MARIA DE LOURDES DA SILVA NASCIMENTO

 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: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85921 Nr: 573-11.2018.811.0039

 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: FLÁVIA DA CRUZ GUILHERME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77697 Nr: 1152-90.2017.811.0039

 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: JUELITA FRANCISCA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86284 Nr: 775-85.2018.811.0039

 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: WANDERLI TEOTONIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66109 Nr: 2327-90.2015.811.0039

 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: JACI ALCANTARA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 Vistos em correição.

Ciência às partes do retorno dos autos para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86432 Nr: 873-70.2018.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO NOGUEIRA CAMELO - 

OAB:24813/O

 AUTOS Nº. 873-70.2018.811.0039.

CÓDIGO Nº. 86432.

Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS 

proposta por Maria Helena dos Santos Pazete, menor impúbere, 

representada por sua genitora Keiziane dos Santos Toledo, em face de 

Gabriel Pazete, todos devidamente qualificados no feito.

A parte autora relatou que o último pagamento realizado pelo executado a 

título de alimentos se deu em novembro de 2017, estando em mora até 

hoje, por fim, atualizou a planilha de cálculo, conforme folha nº. 02.

Desta feita, DETERMINO a citação do executado nos termos da presente 

ação para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento dos alimentos 

em atraso, comprovar que já o fez ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de ser decretada a sua prisão civil.

Após, voltem os autos conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65161 Nr: 1983-12.2015.811.0039

 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: ÉDNA ALBERTINI CANDELÁRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, MARILIA 

AUGUSTO DE OLIVEIRA PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO BARRETO MOREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:29010, CARLOS ALBERTO BUENO - OAB:17439/A, 

MIRIELE GARCIA RIBEIRO - OAB:MT 10636

 Código nº 65161

VISTOS ETC.,

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação da 

Tutela, em que EDNA ALBERTINI CANDELÁRIA, move em desfavor do 

Município de São José dos Quatro Marcos e Estado de Mato Grosso, 

visando o fornecimento de medicamento à assistida.

Certidão de ref. 98 informando o desinteresse da representada no 

prosseguimento da presente remanda.

Instado a manifestar, o Ministério Público pugnou pelo arquivamento do 

feito.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Analisando o presente feito, verifico que o objeto da ação era o 

fornecimento de medicamento à assistida Edna Albertini Candelária.

Consoante a manifestação da requerente a pretensão buscada nestes 

autos foi fornecida, todavia, a mesma não se adequou com o medicamento 

pleiteado.

Assim, diante de tais considerações, não subsistem razões para o 

prosseguimento do feito.

Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO DOS AUTOS, devendo proceder às baixas e anotações 

de estilo.

Cientifique o Ministério Público.

Intimem-se os requeridos.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 9 de janeiro de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 112439 Nr: 3499-42.2018.811.0078

 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: RFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - 

OAB:10917, PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - OAB:13.071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16351

 Vistos.

Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação.

O MPE se manifestou favoravelmente à homologação.

 Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

Ciência ao MPE.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 786 de 804



 Cod. Proc.: 25797 Nr: 1744-71.2004.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA VIEIRA - 

OAB:22756/O, ANDERSON CESAR FREI ALEXO - OAB:7069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILA TRINDADE JEPPEZ 

ALBANEZ GARCIA - OAB:8687, DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5730, 

MARCELO ENGEL - OAB:RS/32E408, SARA TONEZER - 

OAB:MT-9074-A, SIDNEI LUIZ MANHABOSCO - OAB:9483-B / MT

 Para INTIMAR a parte Exequente através de seus advogados para no 

prazo de 05 (cinco) dias dar rumo ao processo, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 85919 Nr: 2477-51.2015.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELPOL DE SAPEZAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVALINO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN 

- OAB:20395/O

 Vistos etc.

Diante da certidão de ref. 95, intime-se pessoalmente o acusado Durvalino 

para que no prazo de 10 (dez) dias constitua novo advogado nos autos 

ou manifeste a necessidade de assistência da Defensoria Pública, no 

silêncio, remta-se à Defensoria Pública.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 76664 Nr: 1116-33.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. E. CORREA - ME, JAIRO EDSON CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803 MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 93546 Nr: 1929-89.2016.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOCRESIO FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O, TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - OAB:20395/O

 Fica o advogado do réu devidamente intimado para apresentar Alegações 

Finais dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 73968 Nr: 1503-82.2013.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VGFEA, ADFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: XERXES FLAMARION SABINO - 

OAB:11.095

 Certidão com finalidade de intimar o Advogado do Executado da 

Resolução do Mérito, haja vista, não estava cadastrado no sistema Apolo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113804 Nr: 4355-06.2018.811.0078

 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, 

MAX GABRIEL TAMIOZZO KRAUSPENHAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DO MATO 

GROSSO, DEMANDAS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente 

indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer 

necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto 

perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 

de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113803 Nr: 4354-21.2018.811.0078

 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, 

YASMIN LIMA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DO MATO 

GROSSO, DEMANDAS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente 

indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer 

necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto 

perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 
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direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 

de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113795 Nr: 4347-29.2018.811.0078

 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, 

BRUNA GABRIELLY SILVA GREGORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DO MATO 

GROSSO, DEMANDAS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente 

indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer 

necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto 

perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 

de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113794 Nr: 4346-44.2018.811.0078

 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, 

JEUSA CRISTINA CASTRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DO MATO 

GROSSO, DEMANDAS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente 

indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer 

necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto 

perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 

de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113729 Nr: 4303-10.2018.811.0078

 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, 

LINDOMAR NOBRE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DO MATO 

GROSSO, DEMANDAS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente 

indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer 

necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto 

perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 

de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113728 Nr: 4302-25.2018.811.0078

 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, 

JHESSICA LAUANE DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DO MATO 

GROSSO, DEMANDAS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente 

indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer 

necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto 

perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável 

como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida e à saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação 

de tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Sem Custas.Publique-se Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30350 Nr: 194-02.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matilde Andrade de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Visando corroborar a prova documental com a prova testemunhal, 

DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 10 de 

outubro de 2018, às 14hs:30 min.Intimem-se as partes via DJE, 

ressalvadas as exceções legais que dependam de intimação pessoal 

(F.Púb./DPE/MP) para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, e para apresentarem o rol de testemunhas que irão depor em 

Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação desta decisão, sob 

pena de preclusão, contendo os requisitos do Art. 450 do CPC, 

lembrando-se da dinâmica instituída quanto ao ônus probatório do Art. 373 

do CPC.Por fim, deve-se lembrar de que em relação à intimação de 

testemunhas será aplicado o disposto no Art. 455 do CPC, cabendo ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo, sendo que a intimação deverá ser realizada por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de int imação e do comprovante de 

recebimento.Alternativamente, a parte pode comprometer-se a levar a 

testemunha à audiência, independentemente da intimação, presumindo-se, 

caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua 

inquirição.Por fim, a testemunha somente será feita via judicial quando for 

frustrada a intimação via aviso de recebimento, ou sua necessidade for 

devidamente demonstrada pela parte ao juízo, bem como figurar no rol de 

testemunhas de servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir, 

ou, por fim, testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou 

pela Defensoria Pública ou for qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 

454 do CPC. Intimem-se as partes. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10032 Nr: 890-53.2009.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djalma de Paula da Silva, João Luiz Baranoski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:-

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Aristides José Botelho de Oliveira - 

OAB:MT/3.911

 Vistos, etc.

Na esteira da manifestação ministerial de fls. 1045, e, não constando na 

certidão de fls. 1.004/1.007 a destinação dos bens, bem como, quais 

desses bens ainda se encontram apreendidos, DETERMINO a elaboração 

de nova certidão, constando a relação dos bens que ainda se encontram 

apreendidos, bem como, a EXPEDIÇÃO de MANDADO JUDICIAL com a 

finalidade de avaliação de aludidos bens, visando aferir quais destes se 

mostram úteis e aptos à doação.

Após, considerando que a defesa, devidamente intimada, nada manifestou 

quanto aos bens apreendidos, consoante certidão de fls. 1.043 e, não 

sendo possível aferir a propriedade dos demais bens, determino a 

destruição, exceto em relação aos bens que se apresentem viáveis para 

doação, de acordo com a sobredita avaliação, os quais, desde já, fica 

determinada a destinação à Prefeitura Municipal.

Por fim, em relação aos veículos, tem-se que restou certificado que estes 

foram restituídos aos proprietários (fls. 1.022), contudo, havendo notícias 

de veículos que ainda remanescem apreendidos, tornem os autos 

conclusos para deliberação em relação ao acautelamento pleiteado pela 

Polícia Militar.

Cumpridas todas as providências alhures e, não havendo requerimentos 

pendentes de deliberação, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23390 Nr: 168-09.2015.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Veloso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão 

formulada na denúncia para o fim de CONDENAR EVERTON VELOSO, já 

qualificado, como incurso nas sanções do art. 180, caput, do Código 

Penal, bem como, para o fim de ABOLSVER EVERTON VELOSO quanto à 

acusação de prática do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, o que faço com fulcro no art. 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal.(...) lResulta ao réu EVERTON VELOSO a pena 

final de 1 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.Fixo o valor de cada 

dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, face à situação 

econômica do réu (art. 49, § 1º e art. 60, ambos do CP). (...) Disposições 

FinaisApós o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências: 

a)Expeça-se Guia de Execução Penal, encaminhando para o juízo da 

execução penal que esteja o réu submetido.b)Comunique-se o Tribunal 

Regional Eleitoral para fins do disposto no artigo 15, inciso III, da 

CF;c)Comunique-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal, bem 

como ao Cartório Distribuidor desta Comarca para as anotações 

pertinentes.d) Cumpra-se o contido nos §§ 2º e 3º do art. 201 do CPP, no 

que forem aplicáveis; cumpra-se, no que mais for pertinente, o Código de 

Normas da Corregedoria-Geral de Justiça.e) De acordo com a Tabela XIX 

da OAB/MT, fixo PROPORCIONALMENTE em 08 (oito) URHs os honorários 

do D. Causídico FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS, que atuou na 

defesa do réu, apresentando a defesa prévia e as alegações finais, bem 

como, fixo em 01 (uma) URH os honorários do D. Causídico MAGAIVER 

BAESSO DOS SANTOS, o qual compareceu na solenidade de instrução. 

EXPEÇAM-SE as competentes certidões.f) Deixo de condenar o réu nas 

custas processuais, eis que, assistido por advogado nomeado pelo 

Juízo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Ciência ao MPE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25737 Nr: 753-27.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PENIEL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas José Franco 

Bernardes - OAB:8247-B/MT

 Vistos.

Tendo em vista o certificado às fls. 86/verso, INTIME-SE a parte exequente 

para que, ciente, se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, mormente 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Ultrapassado o referido prazo, com ou sem manifestação, certifique e 

tornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21584 Nr: 956-91.2013.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oziel Doisch da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 Vistos.

Tendo em vista a manifestação encartada às fls. 120, bem como, 

atentando-se ao certificado às fls. 93, intime-se pessoalmente o acusado 

para, no prazo de 10 (dez) dias justificar o não cumprimento da condição 

inerente ao comparecimento mensal em juízo, ou comprovar que a 

cumpriu, sob pena de revogação do benefício de fls. 68/69.

 Após, com ou sem resposta, conclusos para decisão.
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 Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11351 Nr: 102-68.2011.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oswaldo Francisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos os presentes autos registrados sob n.º 102-68.2011.811.0094, 

código 11351.

SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de processo em fase de cumprimento da sentença, em que foi 

homologado o cálculo apresentado pela executada, razão pela qual foi 

determinada a expedição de RPV, que consta acostada às fls. 162/163.

O executado comunicou às fls. 172/173 a quitação da referida RPV.

Às fls. 175 o exequente pugna pela liberação dos valores depositados 

nos autos, sendo o alvará expedido às fls. 180/183.

 É o relatório.

2. Fundamentação

À evidência, nos termos do art. 924, II, do CPC/15, a execução se extingue 

quando a obrigação for satisfeita em sua integralidade.

 Ademais, acrescenta ainda o art. 925 do mesmo Diploma Legal, que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Tendo em vista a expedição de competente Requisição de Pequeno Valor 

em favor da parte exequente (fls. 172/173), havendo notícias que o 

pagamento foi efetivado (fls. 180/183), tem-se como imperioso o 

reconhecimento de extinção do feito pela satisfação da obrigação.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, o presente 

cumprimento de sentença, nos termos do que dispõe o art. 924, II, do 

CPC/15.

 4. Disposições Finais

Uma vez preclusa a fase recursal, não havendo requerimentos pendentes 

de deliberação, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO com as baixas 

necessárias e anotações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27609 Nr: 740-91.2017.811.0094

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO GONÇALVES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MILTON DO NASCIMENTO, MILTON 

JUNIOR DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:MT/14.710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635

 Vistos, etc. Dou por preclusa o depoimento pessoal do requerido Milton 

Junior do Nascimento, considerando que a parte autora em que pese 

devidamente intimada não comprovou o pagamento da carta precatória 

expedida para sua intimação. Concedo o prazo de 10 (dez) dias para a 

juntada do substabelecimento. Suspendo o feito pelo prazo de 15 (quinze) 

dias para a juntada de petição por parte do requerido com as devidas 

declarações de acordo, sendo que, findo o prazo, caso juntado qualquer 

pedido, dê-se vistas à parte requerente para que se manifeste no prazo 

de 05 (cinco) dias. Caso não aporte qualquer petição, volte-me concluso 

para encerramento da instrução processual e determinação dos demais 

atos. Saem os presentes intimados. Cumpra-se expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22008 Nr: 130-31.2014.811.0094

 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: Dalton Benoni Martini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colméia Indústria e Agropecuária do Norte S/A 

CIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Alves Damaceno - OAB:3620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 250, via 

malote digital, para a Comarca de SINOP/MT. Código de rastreabilidade: 

8 1 1 2 0 1 8 3 7 0 2 0 7 6  -  8 1 1 2 0 1 8 3 7 0 2 0 6 6  -  8 1 1 2 0 1 8 3 7 0 2 0 7 5  - 

81120183702078 - 81120183702077 - 81120183702072.

 Certifico ainda que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 252, 

via malote digital, para a Comarca de SÃO PAULO/SP. Código de 

rastreabilidade: 81120183702130.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21837 Nr: 1203-72.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Roberto Pulzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colméia Indústria e Agropecuária do Norte S/A 

CIAN, Real Brasil Consultoria-PERITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Vietri - 

OAB:183.282/SP, Fábio da Costa Azevedo - OAB:OAB/SP 153.384, 

João Roberto Egydio Piza Fontes - OAB:54.771/SP, José Eduardo 

Berto Galdiano - OAB:220356/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, para manifestar 

acerca do laudo pericial de fls. 692/789, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30414 Nr: 220-97.2018.811.0094

 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): Alberto Leite de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 3.Dispositivo“Ex positis”, com fundamento no art. 200, parágrafo 

único, do CPC/15, HOMOLOGO a DESISTÊNCIA exteriorizada pela parte 

requerente para que surta seus efeitos legais, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil.Custas pagas na inicial. Deixo de 

fixar condenação a título de honorários advocatícios, eis que, não houve 

formação do contraditório. No mais, determino a juntada aos autos do 

extrato obtido junto ao RENAJUD, inerente a baixa da restrição anotada às 

fls. 19 destes autos.Uma vez certificado o transito em julgado da presente 

sentença, fica desde já determinada a remessa dos autos ao arquivo com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32073 Nr: 1128-57.2018.811.0094

 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: RPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita formulado pela parte autora, bem como, preenchidos os requisitos 

legais, RECEBO a presente demanda e seu pedido de emenda declinado 

às fls. 41/43. (...) Forte em tais fundamentos, visando angariar maiores 

informações acerca dos fatos noticiados na exordial, POSTERGO a 

análise do pedido cautelar de arrolamento e indisponibilidade para após a 

manifestação do requerido, ocasião em que restará formado o 

contraditório. PROCEDA-SE a alteração na capa dos autos do valor da 

causa, nos termos da emenda de fls. 41/43 inicialmente deferida. Visando 

regular prosseguimento do feito, CITE-SE o requerido, bem como, 

INTIME-SE este para que apresente defesa no prazo legal, advertindo-o 

das cominações Legais. Ultrapassado o prazo que assiste ao requerido, 

com ou sem manifestação deste, certifique-se e dê-se vista ao Ministério 

Público, para requerer o que de direito. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25035 Nr: 287-33.2016.811.0094

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPdS, RLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se a sentença de fls. 122, sendo assim, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23825 Nr: 436-63.2015.811.0094

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Seiji Hayashi, Sara Outa Haiyashi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto Bastos - 

OAB:103.033

 Vistos.

Tendo em vista o certificado às fls. 245, bem como, o postulado de fls. 

251, não havendo tempo hábil entre a intimação do patrono da parte 

requerida e o prazo que lhe assiste para declinar o rol de testemunhas e, 

intimá-las para comparecimento na solenidade que já se avizinha, DECIDO:

I – REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de 

dezembro de 2018, às 13:30 horas;

II – INTIMEM-SE as partes da presente decisão de redesignação, 

cumprindo as demais providências descritas na decisão de fls. 225.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31149 Nr: 610-67.2018.811.0094

 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): Juliana do Nascimento, Marcelo Gabriel Canuto 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT, 

Magaiver Baesso dos Santos - OAB:21081/MT

 Impulsiono os presentes autos, com finalidade de intimação do advogado 

de defesa, Dr. Agnaldo Valdir Pires, para apresentar memoriais.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50582 Nr: 1845-32.2015.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdicleia Ferreira, LGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública MT - 

OAB:

 Processo n.º 1845-32.2015.811.0108

Código n.º 50582

Vara Única

S E N T E N Ç A

 Vistos e examinados.

Trata-se de Acordo Extrajudicial, formulado perante a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso, firmado entre Valdicleia Ferreira e Claudemir 

Ferreira, e cuja homologação requereram nos termos acordados às fls. 

04/06.

Com a inicial vieram os documentos às fls. 07/14.

Instado a manifestar-se, o Promotor de Justiça com atribuições nesta 

Comarca manifestou-se favorável a homologação do acordo, desde que 

seja acostada cópia da certidão de nascimento da menor, comprovando 

serem os requerentes seus genitores.

Acostada aos autos a Certidão de Nascimento à fl. 17.

Vieram-me conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste extrajudicial.

Pelo exposto, em consonância com o parecer Ministerial e com 

fundamento no artigo 487, inciso III, “b”, do NCPC, HOMOLOGO, POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

extrajudicial celebrado entre Valdicleia Ferreira e Claudemir Ferreira.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Expeça-se Termo de Guarda Compartilhada, se for o caso.

Isentos de custas processuais por serem hipossuficientes na forma da 

Lei.

Após, arquivem-se os autos, com anotações e baixa nos registros.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência ao MPE e à Defensoria Pública.

Às providências.

 Tapurah/MT, 07 de novembro de 2016.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43475 Nr: 2430-55.2013.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFA INVEST, T. X. MALULI CESAR - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALFA INVEST e atualmente em local 

incerto e não sabido T. X. MALULI CESAR - ME, CNPJ: 08133501000158. 

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: JOSÉ FERREIRA DA SILVA, brasileiro, casado, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 791 de 804



agricultor, inscrito no CPF sob o n° 346.237.791-49 e RG n° 459.993 

SSPIMT, residente e domiciliado no Assentamento Santa Luzia, Lote 24 

(Sítio Raio de Luz), Tapurah/MT, vem respeitosamente à ilustre presença 

de Vossa Excelência, por meio de sua advogada que a esta subscreve, 

com escritório a Av. das Flores, n. 1048, Centro, nesta Comarca de 

Tapurah/MT, nesta, com fulcro nos arts. 206 e ss do Código Civil, e art. 

275, I CPC (rito sumário), propor AÇÃO NEGATIVA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA PARA BAIXA DE PROTESTO Em desfavor de ALFA INVEST, 

CNPJ ignorado, situada na Rua Serra de Bragança, 1789 I SI 1 -Vila Gomes 

Cardim, São Paulo I SP e T. X. MALULI CESAR - ME, inscrita no CNPJ 

08.133.50110001-58, situada na Rua Jaime Spinola Castro, 571, Jardim 

Nazareth, São Jose Do Rio Preto, SP, CEP 15054-020, pelas rationes facti 

et juris a seguir aduzidas: I- FATOS A Requerente dirigiu-se a instituição 

financeira local (Banco do Brasil) para realizar financiamento rural, vez 

que sobrevive do plantio realizado no Lote 24 do Assentamento Santa 

Luzia, e ao realizar pedido custeio agrícola teve sua solicitação negada 

devido a anotação de restrição de crédito efetivada junto ao SERASA 

devido o protesto indevido realizado pelas Requeridas. A certidão de 

Protesto do Cartório do 2° Ofício de Lucas do Rio Verde anexa demonstra 

tratar-se de protesto de DUPLICATA MERCANTIL no qual consta como 

cedente e sacador as requeridas, de suposta duplicata no valor de R$ 

183,33 (cento e oitenta e três reais e trinta e três centavos) vencida em 

09/10/2008 e protestada em 17/10/2008. Todavia, o Autor desconhece a 

origem da dívida e não realizou qualquer aqu1s1çao no referido valor que 

ensejasse o protesto por falta de pagamento. A arbitrariedade das rés é 

tão evidente que o título sequer foi protestado no domicílio do autor, onde 

reside há mais de 15 (quinze) anos e é pessoa notória na cidade, já que 

por oito anos exerceu o mandato de presidente do sindicato dos 

trabalhadores rurais de Tapurah. O Autor nunca foi à cidade de São Paulo, 

onde se localiza a sede das requeridas para adquirir produto neste valor. 

Ao tentar localizar a empresa por contato telefônico e sites da internet, o 

autor tomou conhecimento de que tratam-se as requeridas de empresas 

que fecharam suas portas após reiteradas vezes realizarem protestos 

indevidos para coibirem as pessoas ao pagamento, havendo vários 

processos judiciais contra as mesma. De toda forma Excelência, o título 

nunca foi executado e encontra-se prescrito, não podendo subsistir o 

protesto indevido. Não tendo localizado as requeridas para a baixa 

indevida do protesto, não resta outra alternativa senão recorrer a via 

judicial para que seja suspenso o ato indevido. DO DIREITO [... ]DOS 

PEDIDOS Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência: 1. 

LIMINARMENTE, antecipação parcial dos efeitos da tutela com a 

determinação da imediata baixa do Protesto junto ao Cartório do 2° Ofício 

da COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - CARTÓRIO FILIPETTO MAL TA 

e exclusão do nome do Autor do SERASA e SPC no que concerne ao 

débito em discussão. 2. A citação das Rés, no endereço preambular, na 

pessoa de seus respectivos representantes legais, para querendo, 

contestar o pedido, sob pena de revelia e confissão ficta. 3. A 

procedência da presente ação decretando-se a negativa do débito bem 

como para compelir a Ré a proceder a baixa definitiva em qualquer órgão 

de restrição ao crédito, em especial Protestos e anotações no SERASA e 

SPC, bem como para o reconhecimento da prescrição da dívida 

indevidamente inscrita. 4. Seja a Ré condenada ao pagamento de verba 

indenizatória por dano moral causado ao Autor, cujo valor deverá ser 

arbitrado por Vossa Excelência. 5. A inversão do ânus da prova para que 

as Rés apresentem a origem do débito (nota fiscal, comprovante de 

entrega do produto/prestação de serviço, etc). 6. Os benefícios da 

Gratuidade da Justiça, nos termos da Lei n°. 1.060/50 com as alterações 

pela Lei 7.510/86 e Lei n°. 7115/83, por ser a Requerente pessoa pobre na 

acepção da palavra e na forma da lei, e não poder arcar com as custas 

processuais e honorários advocatícios, sem comprometimento do sustento 

próprio e de sua família (Declaração de Hipossuficiência) anexa; Provará o 

que for necessário, usando de todos os meios permitidos em direito, em 

especial prova documental, testemunhal, depoimento pessoal da 

reclamada. Atribui-se à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

Nestes termos, Pede deferimento. Tapurah-MT, 28 de novembro de 2013.

Despacho/Decisão: Processo n°: 2430-55.2013.811.0108 (Código 

43475)Requerente: José Ferreira da SilvaRequeridos: Alfa Invest e 

OutraAÇÃO NEGATIVA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃOVISTOS.Tendo em 

vista as diversas tentativas frustradas de citação pessoal da parte 

requerida T. X. Maluli Cesar ME, a fim de que seja regularizado o 

procedimento com a completa angularização do feito, determino seja 

promovida a sua citação ficta.Transcorrido o prazo para manifestação, 

conclusos para deliberação.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Tapurah/MT, 28 de fevereiro de 2018.Fabio PetengillJuiz 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, GUILHERME FELIPE 

SCHULTZ, digitei.

Tapurah, 22 de março de 2018

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42116 Nr: 1057-86.2013.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itanhangá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOMED HOSPITALAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldo Loureiro da Silva - 

OAB:11.162-B, Carmem Cristina Garbossa - OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 

03034906000115. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrita no CNPJ n. 07.209.225/0001-00, com sede 

administrativa na Rua Florianópolis, s/ n, Centro, Cidade de Itanhangá/ MT, 

por sua procuradora, CARMEM CRISTINA GARBOSSA, brasileira, 

advogada, inscrita na OAB I MT sob o n° 7389, com endereço profissional 

na Rua Buritis, Lote 09, Quadra 10, Município de Itanhangá - MT, vem à 

presença de Vossa Excelência, apresentar a competente: AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCA DE DÉBITO c/c CANCELAMENTO DE 

PROTESTO c/c PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. em desfavor de 

MARCOMED HOSPITALAR LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n° 

03.034.906/0001-15, situada na Rua Curitiba, n° 25, Quadra 04, Lote 01, 

Setor Urias Magalhães, Goiânia/GO, CEP 74565-130, pelos motivos de fato 

e de direito a seguir expostos: 1. DOS FATOS: O Município de Itanhangá 

adquiriu nos dias 04.08.05; 09.08.05 e 25.08.05, medicamentos da 

empresa Marcomed Hospitalar Ltda, conforme Notas Fiscais em anexo, 

que somadas correspondem o valor de R$ 2.569,94 (dois mil quinhentos e 

sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos). A Empresa, em 

16.11.2005, protestou o Município pelo referido valor, conforme Certidão 

de Protesto do Cartório do 2° Oficio de Lucas do Rio Verde - MT. Em 

23.11.2005, o Município efetuou o pagamento, via DOC no 4583, no valor 

do Protesto, conforme documentos em anexo (Cópia do Cheque 850034, 

DOC 4583, Ordens de Pagamento e Empenhos). No entanto, à época, a 

Empresa não efetuou a baixa do protesto, tampouco, disponibilizou para o 

Município os documentos hábeis ao Cancelamento do Protesto. Em 2013, 

em conta to telefônico, nos números constantes nas Notas Fiscais (Oxx62 

3210-2050 e 3210-5865) não foi possível contato, inviabilizando o 

cancelamento administrativo. Assim, se faz necessário requerer 

judicialmente a baixa, a fim de cancelar o Protesto, pois vem causando 

prejuízos e dificultando o regular andamento da Prefeitura. Dentre outros 

prejuízos, prejudicando os interesses públicos, visto que com a referida 

inscrição do Município, não pode realizar nenhum tipo de financiamento 

para benefícios da população. [...] 4. DOS PEDIDOS: Diante do exposto, 

Requer: 1. O recebimento da presente, com os inclusos documentos, para 

competente autuação e processamento; 2. Se digne Vossa Excelência em 

deferir LIMINARMENTE e inaudita altera pars, na forma de antecipação de 

tutela ou de medida liminar incidental prevista no art. 273 do CPC, 

expedindo CERTIDÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO para que a 

Requerente possa viabilizar a baixa c e/ou determine que a Requerida 

proceda à baixa imediata do protesto, visto que já quitado, sob pena de 

multa diária a ser estabelecida por Vossa Excelência; 3. A citação da 
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Requerida, no endereço declinado no preâmbulo, para, querendo, conteste 

os termos da presente ação, sob pena de confissão e revelia, sendo, ao 

final, proferida sentença julgando totalmente procedente o pedido da 

Requerente, para o fim de DECLARAR A INEXISTÊNCA DE DÉBITO; 4. 

Requer ainda, a condenação da Requerida ao pagamento das custas 

processuais, honorários advocatícios e demais cominações de estilo; 5. 

Deferir a produção de todos os meios de provas em direito admitidas, 

notadamente a documental inclusa, testemunhal cujo rol apresentará 

oportunamente, depoimento pessoal dos representantes legais das partes, 

em especial o da Requerida, sob pena de confesso, além de outras que se 

fizerem necessárias. Dá-se à causa o valor de R$ 2.569,94 (dois mil 

quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos). 

Nesses termos, Pede e espera deferimento. ltanhangá/MT, 17 de junho de 

2013.

Despacho/Decisão: Processo n°: 1057-86.2013.811.0108 (Código 

42116)Requerente: Município de ItanhangáRequerido: Marcomed Hospitalar 

LtdaAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOVISTOS.Tendo 

em vista que o requerido não foi localizado para que fosse promovida a 

sua citação pessoal, a fim de que seja regularizado o procedimento com a 

angularização do feito, determino seja promovida a citação ficta da parte 

requerida.Transcorrido o prazo para manifestação, conclusos para 

deliberação.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 

28 de fevereiro de 2018.Fabio PetengillJuiz 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, GUILHERME FELIPE 

SCHULTZ, digitei.

Tapurah, 22 de março de 2018

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45782 Nr: 1617-91.2014.811.0108

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelio Rohsler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PEREIRA DA SILVA, AFONSO 

CELSO RAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELO PEREIRA DA SILVA, CNPJ: 

06969377000130 e atualmente em local incerto e não sabido AFONSO 

CELSO RAUJO, Cpf: 06595003880, Rg: 4376, brasileiro(a), Telefone 65 

99019969. 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: NELIO ROHSLER brasileiro, agricultor, casado, inscrito 

no CPF /MT sob o n° 395.305.239-04, portador da Cédula de Identidade RG 

n° 3.106.925-4 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Fortaleza, quadra 

09, lote 18, Loteamento do Osório, Município de ltanhangá - Mato Grosso, 

CEP 78579-000, por sua procuradora, vem à presença de Vossa 

Excelência, apresentar a competente: ACÃO CAUTELAR DE SUSTACÃO 

DE PROTESTO C/C TUTELA ANTECIPADA MARCELO PEREIRA DA SILVA 

(APOLO ACESSORIA DE COBRANÇA), empresário individual, inscrito no 

CNPJ n. 06.969.377/0001-30, com sede na Rua Dois, no 01, Bairro Morada 

do Ouro, Cuiabá - MT, Estado de Mato Grosso, CEP 78.055-000 e AFONSO 

CELSO RAUJO, popularmente conhecido como Engenheiro Celso, inscrito 

no CPF sob o no 065.950.038-80, CREA 4376, Av. Principal, Bairro 

Residencial Bela Marina, Cuiabá- Estado de Mato, CEP 78.070-710 (fone: 

65 9901-9969) pelos fatos e fundamentos que passa a expor: I- DOS 

FATOS a) DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM O PRIMEIRO 

REQUERIDO A parte Autora, em data de 16.08.2014, tomou conhecimento 

do aviso de intimação do Cartório de 2° Oficio de Protesto de Títulos 

Hudson Malta, da Comarca de Tapurah, Rua Romualdo Allievi, n° 1589, 

esquina com a Av. Rio de Janeiro, Centro, Tapurah- MT, CEP 78573-000, 

fones 66 3549-1199 e 3549-2335, a fim de que, sob pena de ser efetivado 

o protesto, efetuasse o pagamento, até o dia 20.08.2014 (hoje) dos 

seguintes títulos, enviados a cartório pelo Primeiro Requerido, sob 

protocolo 18107 e 18108 1) CHEQUE n° 850278, c/c 12.881-0, ag. 4009-6, 

Banco do Brasil. VENCIMENTO 03.08.2014. VALOR DE R$ 10.000,00. 

VALOR ATUALIZADO LEVADO À PROTESTO R$ 10.209,60. 2) CHEQUE n° 

850279, c/c 12.881-0, ag. 4009-6, Banco do Brasil. VENCIMENTO 

03.08.2014. VALOR DE R$ 10.000,00. VALOR ATUALIZADO LEVADO À 

PROTESTO R$ 10.209,60. Todavia, não mantém a parte Autora, com o 

Primeiro Requerido (apresentante, favorecido, sacado), qualquer vínculo 

jurídico que autorize a emissão de protesto dos cheques, razão pela qual 

não deu seu aceite, sendo certo que a pessoa que assinou o referido 

protesto, o fez sem o seu conhecimento e consentimento. Excelência, não 

efetuou a parte Autora qualquer negócio mercantil, que autorize a emissão 

do presente cheque ao apresentante (Primeiro Requerido), mesmo porque 

o contrato que mantem com o Segundo Requerido, ainda não foi 

integralmente cumprido à autorizar o desconto do referido cheque (objeto 

que será discutido nos autos principais/Rescisão de Contrato não 

Cumprido) . Assim, mesmo sabendo do inadimplemento contratual, o 

Segundo Requerido repassou a terceiros o referido compromisso 

(cheques), repasse estes abusivas e descabidos, posto que a parte 

Autora até o momento ainda nada deve, como será demonstrado no 

processo principal. Assim, se a parte Autora nada deve, razão pela qual o 

protesto é completamente descabido, a sustação é a única medida de que 

dispõe para evitar dano irreparável ao seu bom nome. De outro tanto, 

perceba-se que caso seja efetivado o protesto, sofrerá a parte Autora 

dano, senão irreparável, ao menos de difícil reparação, posto que na sua 

profissão f atividade (agricultor) necessita gozar de amplo crédito e ilibada 

idoneidade financeira, como tem se mantido até agora. Trata-se de um 

agricultor, que depende de financiamentos agrícolas para a realização de 

plantio em sua lavoura. Sendo certo que está na eminência de realizar 

pacotes agrícolas e financiamentos bancários em sua lavoura no Município 

de Itanhangá- MT, Fazenda Medalha Milagrosa (doe. Anexo). O plantio da 

safra 2014/2015, tem inicio do mês de outubro vindouro e no decorrer dos 

meses de agosto e setembro são realizadas as compras dos insumos, 

sementes, veneno, a serem utilizados no plantio. Desta forma, inexiste 

relação jurídica (negócio jurídico) entre a parte Requerente e a Primeira 

Requerida, faz-se necessário a concessão do provimento liminar, inaudita 

altera parte, para o efeito de sustar o protesto referido, oficiando-se, 

nesse sentido, ao Cartório de 2° Oficio de Protesto de Títulos Hudson 

Malta, da Comarca de Tapurah, Rua Romualdo Allievi, D 0 1589, esquina 

com a Av. Rio de Janeiro, Centro, Tapurah- MT, CEP 78573-000, fones 66 

3549-1199 e 3549-23352 e/ou caso já tenha, porventura, ocorrido o 

protesto, requer seja determinada liminarmente a suspensão dos seus 

efeitos, procedidos de forma indevida, sendo prova de sua inexigibilidade, 

a falta de requisito formal necessário, qual seja, o ACEITE por parte do 

Requerente, bem como, da discussão que ocorrerá nos autos principais 

da inexistência de relação jurídica com o Primeiro Requerido. b) DA NÃO 

REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DO SEGUNDO REQUERIDO 

[...] V - DOS PEDIDOS Isto posto, requer: a) O recebimento da presente, 

com os inclusos documentos, para competente autuação e 

processamento. b) Se digne Vossa Excelência em deferir LIMINARMENTE 

e inaudita altera para, na forma de antecipação de tutela ou de medida 

liminar incidental prevista no art. 273 do CPC, determinando sustar o 

protesto dos títulos descritos, informando-se ao Sr. Oficial a concessão 

de liminar, inclusive através do telefone para que não leve a contento o 

protesto do título noticiado, oficiando-se, nesse sentido, ao Cartório de 2° 

Oficio de Protesto de Títulos Hudson Malta, da Comarca de Tapurah, Rua 

Romualdo Allievi, no 1589, esquina com a Av. Rio de Janeiro, Centro, 

Tapurah - MT, CEP 78573-000, fones 66 3549-1199 e 3549-2335. c) Caso 

já tenha, porventura, ocorrido o protesto, requer seja determinada 

liminarmente a suspensão dos seus efeitos, incluindo-se esta ordem no 

Oficio a ser enviado ao referido tabelionato. d) Citação dos Requeridos 

VIA AR, no endereço declinado no I preâmbulo deste petitório, para, 

querendo, conteste os termos da presente ação, sob pena de confissão e 

revelia, sendo, ao final, proferida sentença julgando totalmente procedente 

o pedido do Requerente, tornando definitiva a decisão liminar . e) A 

procedência final da ação com a condenação dos Réus ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. f) Caso entenda Vossa 

Excelência pela prestação de caução, seja deferido a lavratura termo, 

conforme o bem descrito em nota fiscal anexa, de 01 (UMA) GRADE 

ARADORA INTERM. C. R. ROBUSTA 26X36, SÉRIE 60286815012001, ANO 
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DE FABRICAÇÃO E MOD. 2013 como garantia do juízo. g) Deferir a 

produção de todos os meios de provas em direito admitidas, notadamente 

a documental inclusa, testemunhal cujo rol apresentará oportunamente, 

depoimento pessoal do representante legal da Primeira Requerida, 

Depoimento pessoal do Segundo Requerido, sob pena de confesso, além 

de outras que se fizerem necessárias. Dá-se à causa o valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais). Nestes termos, Pede e espera deferimento. 

Itanhangá/MT, 20 de agosto de 2014.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Considerando que restou infrutífera a 

citação dos réus nos endereços constantes dos autos (missiva de fls. 

75/76 e do teor das certidões de fls. 88 e 90), determino sejam citados por 

edital.Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital.Consigne-se no edital 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (NCPC, art. 344).Transcorrido 

in albis o prazo da resposta, nomeio curador especial, a Defensoria 

Pública, conforme dispõe o art. 72, II, do NCPC e Parágrafo único, devendo 

ser esta intimada a apresentar as respectivas defesas.Após, intime-se o 

autor.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências. Tapurah/MT, 17 de julho de 2017.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

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, GUILHERME FELIPE 

SCHULTZ, digitei.

Tapurah, 22 de março de 2018

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 47385 Nr: 213-68.2015.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEFONICA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA PACHECO SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel França Silva - OAB:MT 

17826A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Artur Denicoló - 

OAB:MT0018395O

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, impulsiono os autos 

para promover a intimação da parte autora, por seu procurador, para no 

prazo de 15 dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da 

ação, nos termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 41406 Nr: 206-47.2013.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Roberto Dalmagro - 

OAB:OAB/MT 12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, quanto ao retorno dos autos a 1ª Instância, para no prazo de 

15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 25087 Nr: 1363-60.2010.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, quanto ao retorno dos autos a 1ª Instância, para no prazo de 

15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 40850 Nr: 1338-76.2012.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARIA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMILDES DE ARRUDA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTOR BESKOW - OAB:MT 

16.586- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, considerando que 

decorreu o prazo de intimação sem manifestação, impulsiono os autos 

para a intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 5 

dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da ação, nos 

termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 24433 Nr: 708-88.2010.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Tesser Pozzera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miriam de Matos Borges 

Ruginski - OAB:MT0013462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 30 dias comprovar nos autos o 

requerimento administrativo, para retorno do curso processual, sob pena 

de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64219 Nr: 1811-52.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMAR DA SILVA BRAGA, Osvaldir Antonio 

Statzmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias proceder ao recolhimento dos 

valores complementares de custas processuais, nos termos da Certidão 

do Distribuidor, para que seja possível a expedição do mandado de 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 40587 Nr: 1061-60.2012.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata Tereza Zini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julycom Comercial Eletronica Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camilla Ferreira Araujo 

Gouveia - OAB:MT 12.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, quanto ao retorno dos autos a 1ª Instância, para no prazo de 

15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41838 Nr: 740-88.2013.811.0108
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 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): Junior Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:108911/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 Impulsiono os autos para a intimação do(s) Advogado(s), ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB-MT/20732/A, e JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS OAB-MT 20853/A, quanto ao desarquivamento dos presentes 

autos, para requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65419 Nr: 2529-49.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agroindustrial Alfa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO GARSHAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Adolfo Felk - 

OAB:7094-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação da MM.(a). Juíza de Direito em Substituição Legal desta 

Comarca, Dra. Melissa de Lima Araújo, em Ordem de Serviço nº 002/2016 

– DF, art. 1º, que autoriza a movimentação processual por ato de Gestor 

Judicial ou substituto legal, impulsiono a presente deprecata para intimar 

da parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 

30 dias, o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para 

tanto acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o ato deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra Nada mais. É o que tenho a impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 43240 Nr: 2203-65.2013.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicero Vicente da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:OAB/MT 12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:OAB/MT 15469-A, 

Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:OAB/MT 12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, quanto ao retorno dos autos a 1ª Instância, para no prazo de 

15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 42030 Nr: 964-26.2013.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centro Odontológico Zottis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. L. CONSTRUTORA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudiane Tereza Vieira Tirloni 

- OAB:OAB/MT 15717, Edy Wilson Piccini - OAB:MT 4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, considerando que 

decorreu o prazo de intimação sem manifestação, impulsiono os autos 

para a intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 5 

dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da ação, nos 

termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 45111 Nr: 1112-03.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR APARECIDO CROCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALES HOFFMANN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábia Cristina Walter - 

OAB:MT 16136

 Considerando que nos autos de embargos à execução (cód.: 46680)a 

patrona do executado informa que não sabe de seu paradeiro e requereu 

renúncia do mandato, impulsiono estes autos para intimar da parte autora, 

por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o 

depósito da diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal 

de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos 

autos, a fim de que seja cumprido o mandado de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 52829 Nr: 986-79.2016.811.0108

 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 ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MIGUEL DIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de se 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da certidão da 

oficiala de justiça de fl. 44, devendo indicar endereço atualizado do 

devedor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 40586 Nr: 1060-75.2012.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicero Vicente da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518, Mauricio Vieira Serpa - OAB:OAB/MT 12758, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:OAB/MT 15469-A, Ricardo Roberto Dalmagro - 

OAB:OAB/MT 12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, quanto ao retorno dos autos a 1ª Instância, para no prazo de 

15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 58096 Nr: 1222-94.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MIGUEL DIER, Atilio Kirnev

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora/exequente, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, complemento do 

depósito da diligência, no valor de R$ 25,80, em favor do Oficial de Justiça 

Pamella Daiane Meinerz, devendo para tanto acessar o CPD – Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal 

de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos 
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autos, em conformidade com o requerimento a fl. 67, sob pena de 

expedição de certidão de crédito em favor do Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 24911 Nr: 1187-81.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrícola Takahashi Ltda ME, Sergio Mamoru 

Takahashi, ELISA SATIE ODA TAKAHASHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 

11.006-B

 (...) Querendo, as partes deverão apresentar ASSISTENTE TÉCNICO e 

QUESITOS, no prazo de 05 (cinco) dias;VI - Fixo o prazo de 30 (trinta) 

dias, para apresentação do respectivo laudo. Após a juntada do laudo, 

vistas às partes, no prazo sucessivo de 10(dez) dias, iniciando-se pelo 

exequente. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação das partes, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos, para novas 

deliberações.No mais, conforme se verifica em cópia da matrícula do 

imóvel sob o n.º 6.069 do CRI da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (pp. 

182/183), o aludido imóvel não é somente de propriedade dos executados, 

possuindo mais 04 proprietários, sendo que a cota parte dos executados 

corresponde a 25% da área em questão e conforme AV-12/6.069, a 

penhora constante se limita a tão somente os 25% do imóvel da matrícula, 

fração ideal correspondente aos executados.Dessa forma, oficie-se ao 

Juízo deprecado para aditamento da Carta Precatória expedida à Comarca 

de Lucas do Rio Verde/MT, fazendo constar que a avaliação e 

expropriação do bem deve se delimitar a 25% da penhora do imóvel, área 

essa de propriedade dos executados, conforme AV-12/6.069 da 

matrícula.Ressalta-se que a penhora dos bens imóveis indicados por 

termo nos autos, devem se limitar ao valor da fiança que é de R$ 

500.000,00 (quinhentos reais).Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 01 de outubro de 

2018.GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 22652 Nr: 513-40.2009.811.0108

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Muller Maquinas e Peças Agricolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON LUIS LEMOS MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da devolução da 

missiva, sem cumprimento, em razão de o endereço estar insuficiente.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63844 Nr: 469-75.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANE RIBEIRO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 27-28, proferida 

nos autos, designo audiência de Conciliação para o dia 05 de novembro 

2018, às 13:00horas, consignando ainda que a intimação da parte autora 

será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 39834 Nr: 908-33.2011.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO AUGUSTO MILAN, NIVALDO ALVES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO LAVEZZO - 

OAB:5.709

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do advogado do 

réu Adriano Audusto Milan, para ciência acerca do desarquivamento dos 

autos para querendo pugnar o de direito no prazo de 15 (quinze) dias, 

bem como para que no mesmo prazo apresente procuração.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65743 Nr: 1324-78.2018.811.0077

 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: Iracema de Albuquerque Lunas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Átila Silva Gattass

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE FAGUNDES 

MAGALHÃES - OAB:17567/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita.Em 

atenta análise dos fatos alegados na inicial, bem como dos documentos 

apresentados, entendo não estarem presentes os requisitos legais para 

concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e 

o perigo de dano, pois se vislumbra que ao tempo da firmação do contrato 

de honorários advocatícios, as partes eram dotadas de plena capacidade 

civil, não sendo possível entrever, por ora, indícios de vício notório na 

celebração do negócio jurídico que autorize a medida perseguida pela 

autora.Ademais, não incide, in casu, as regras do Código de Defesa do 

Consumidor, nem tampouco, a regra do art. 167, I, item 21, da Lei nº 

6.015/73, por não se tratar de ação reipersecutória relativa à 

imóveis.Contudo, como medida de cautela, visando evitar futuras e 

eventuais alegações de desconhecimento quanto a situação contratual 

que poderá influir na propriedade do imóvel objeto do contrato, determino a 

expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca 

para que registre à margem da Matrícula nº 755, Livro nº 2, menção tão 

somente quanto a tramitação da presente ação para fins de conhecimento 

de terceiros, não havendo óbice quanto a transferência e alienação do 

mesmo.Diante disso, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência 

suplicada na inicial.Designo audiência de conciliação a ser realizada em 

data a ser marcada pelo Conciliador, certificando-se nos autos, devendo 

as partes estar acompanhadas de advogados ou Defensor 

Público.Ressalta-se que o não comparecimento injustificado da parte 

autora ou da parte ré à audiência é considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC.Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado, 

ou pessoalmente, caso representado pela Defensoria Pública.Cite-se no 

endereço mencionado na inicial, com as advertências legais.Data e hora 

da audiência de conciliação: ____/_____/_______, _______________, 

Conciliador.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55251 Nr: 86-29.2015.811.0077
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laudelino de Matos Lopes, Vera Lucia Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 52/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir-se vistas ao 

Advogado da Parte Requerente nesta Comarca para manifestar-se, no 

prazo legal, em conformidade a ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

Para que apresente novo endereço das Partes Requeridas, a fins de 

efetuar-se intamação positiva às partes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61647 Nr: 832-23.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hailton Magio - OAB:MT 6465-E, 

Seila Maria Álvares da Silva - OAB:4.161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte requerente para se manifestar acerca do 

documento juntado às fls 28/36, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52863 Nr: 996-27.2013.811.0077

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaias Crescêncio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Ferreira de Paula - 

OAB:19.193/MT

 Intimo o advogado da parte requerida a fim de se manifestar no prazo 

legal acerca da cota ministerial de fls 68.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59196 Nr: 49773-38.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josemar de Oliveira Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 [...]Outrossim, conforme dispõe o art. 126, §1°, inciso I, da Lei 7.210/1984 

(LEP) a remição por trabalho pode ser realizado por meio de requalificação 

profissional, vejamos:Art. 126. O condenado que cumpre a pena em 

regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, 

parte do tempo de execução da pena.[...]I - 1 (um) dia de pena a cada 12 

(doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, 

médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação 

profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; (Grifos nosso).Nesta 

senda, verifica-se que o curso de Xadrez se enquadra em uma das 

hipóteses previstas na lei, posto que foi idealizado/realizado a fim de 

ressocializar o reeducando e, consequentemente, requalificando-o 

profissionalmente, de modo que se enquadrando nas hipóteses legais.Com 

efeito, embora se constate a realização em conjunto do curso de “Xadrez” 

com o trabalho, os dados apontados demonstram que não houve excesso 

de carga horária, pois o curso tomaria, no máximo, 1,5h da carga diária, 

restando atendidos os requisitos objetivos da LEP, conforme prevê o seu 

art. 126, inciso I, in verbis:“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em 

regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, 

parte do tempo de execução da pena.[...]I - 1 (um) dia de pena a cada 12 

(doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, 

médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação 

profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; [...](Grifos 

nosso).”Portanto, diante dos fundamentos exposto e, data vênia ao 

r.parecer ministerial de fls. 356/358, considerando a certificação de 

conclusão do curso “Jogo de Xadrez: uma estratégia para ressocialização 

do recuperando”, período de 18/04/2016 a 17/12/2016, com carga horária 

de 240h (duzentos e quarenta horas[...]

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116629 Nr: 1459-49.2017.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. DA SILVA BARBOSA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:SP 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o advogado do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

depositar as diligências complementares, bem como manifestar-se acerca 

da certidão do Senhor Oficial de justiça (ref. 50), requerendo o que 

entender encessário para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120355 Nr: 109-89.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.C. PEÇAS E MECÂNICA AGRÍCOLA LTDA, 

JOSLEI CARANHATTO SABBI, ALAN RODRIGO CARANHATTO SABBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o advogado do exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

depositar as diligências complementares, bem como manifestar-se acerca 

da certidão do Senhor Oficial de justiça (ref. 40), requerendo o que 

entender necessário para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112329 Nr: 1358-46.2016.811.0102

 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): TADEU DONATTI & CIA LTDA- ME, TADEU 

DONATTI, SALETE IZABEL TELO DONATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉVERTON DA SILVA 

EMILIANO SCHORRO - OAB:10.095/MT

 INTIMAR o advogado do exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da penhora realizada nos autos, requerendo o que 

entender necessário para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119338 Nr: 2593-14.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.C. PEÇAS E MECÂNICA AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIVAL JOSÉ BETINELLI - 

OAB:PR 74.635, DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - OAB:73756, ELCIO 

LUIS WECKERLIM FERNANDES - OAB:17964/PR, Everton Diego 

Giessler - OAB:PR 74.627, HELBERT FERNANDES FONSECA - 

OAB:74074, JARBAS CASTILHOS DA SILVA - OAB:64833, PAULO 

VICTOR KRUSTSCH SOLETTI - OAB:PR 58.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI - 
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OAB:11912

 INTIMAR o advogado do exequente para, no prazo de 05 (cinco)dias, 

manifestar-se acerca da certidão de ref. 40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120435 Nr: 138-42.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FRANKLIN E DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIVAL JOSÉ BETINELLI - 

OAB:PR 74.635, DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - OAB:73756, ELCIO 

LUIS WECKERLIM FERNANDES - OAB:17964/PR, Everton Diego 

Giessler - OAB:PR 74.627, HELBERT FERNANDES FONSECA - 

OAB:74074, JARBAS CASTILHOS DA SILVA - OAB:64833, PAULO 

VICTOR KRUSTSCH SOLETTI - OAB:PR 58.676, WESLEY SALGADO 

GRASIERI - OAB:OAB/PR 72.976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR exequente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão de ref. 31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124133 Nr: 1886-12.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISLEI RODRIGUES CARPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLON MIALET DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:23391/O

 INTIMAR o advogado do requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça de ref. 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112209 Nr: 1315-12.2016.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR GARCIA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDERIO - OAB:PR 

40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o advogado do exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, de ref. 65.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120525 Nr: 173-02.2018.811.0102

 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): EJA TRANSPORTADORA LTDA - ME, SALETE 

IZABEL TELO DONATTI, TADEU DONATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o advogado do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça de ref. 31.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123992 Nr: 1819-47.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE KAMINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO MEYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS GALLI - 

OAB:4.661-A, PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT, NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - OAB:OAB/MG 

113.090

 INTIMAR os advogados das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça de ref. 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104572 Nr: 186-06.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO LEANDRO LTDA ME, LAERCIO 

FERREIRA FERNANDES, MARIA APARECIDA GOMES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora para, no prazo de 20 (vinte) dias, 

indicar bens passíveis de penhora em nome dos devedores, nos termos 

da decisão de ref. 61

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117683 Nr: 1889-98.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ROSANE 

CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 INTIMAR a advogada do denunciado, do teor da sentença a seguir 

transcrita:

 "Vistos etc.

 Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso contra Maurílio de Paula Leão, dando-o como incurso nas sanções 

do artigo 129, § 9º, por duas vezes, em concurso formal impróprio (artigo 

70, segunda parte) ambos do Código Penal, com a incidência da Lei n° 

11.340/2006.

No dia 03/06/20174, por volta das 21h00min, em frente à residência 

localizada na Rua Assunção, n°1333, Bairro Esperança, na cidade de 

Vera/MT, o denunciado MAURÍLIO DE PAULA LEÃO ofendeu a integridade 

física de sua ex-mulher, ANDREIA CRISTINA CANELLA, e de sua filha, a 

menor ELOIZA CANELLA LEÃO, no âmbito da violência doméstica e 

familiar.

De acordo com o apurado, nas circunstâncias acima descritas, ao 

transitar com um veículo automotor pela cidade, o denunciado encontrou 

sua filha andando na rua e colocou-a no veículo para leva-la a respectiva 

residência.

Chegando no local, ao encontrar a ex-mulher ANDREIA CRISTINA 

CANELLA, acompanhada do atual namorado, o denunciado iniciou uma 

discussão banal. Logo em seguida, foi ele em direção da vítima e 

deferiu-lhe um chute contra o peito (fls. 30/33).

 Não bastesse, diante da aproximação da filha CAMILE ELOIZA CANELLA 

LEÃO, implorando para que o pai não agredisse a mãe, denunciado 

segurou-a pelo pescoço e desferiu um soco contra o rosto da filha 

provocando as lesões descritas no laudo pericial de fls. 26/29.

 A denúncia foi recebida em 19 de janeiro de 2018, pág. 76.

Citado (pág. 82), o réu ofereceu resposta à acusação à pág. 85/89.

Durante a instrução processual, realizou-se a inquirição das testemunhas 

Roberto Dutra de Lima, Cristiano Correa, Andreia Cristiana Canella e Camile 

Eloiza Canella (pág. 120/130).

O Ministério Público apresentou alegações finais orais, em audiência, 

oportunidade em que requereu a aplicação do emendatio libelli, para 

condenar o acusado como incurso no artigo 21 da Lei de Contravenções 

Penais, por duas vezes, em concurso formal impróprio, na forma da Lei n° 

11.340/2006.

Por sua vez, a defesa, em alegações finais requereu a absolvição do 

acusado, uma vez que os fatos narrados nos autos não passaram de um 

desentendimento, reconhecido pelo acusado e já superado por todos os 

envolvidos.

É o relatório necessário. DECIDO.

Inicialmente, verifico a inexistência de questões de ordem processual a 

serem sanadas. O feito seguiu trâmite regular, estando presentes os 
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pressupostos processuais, bem como as condições da ação, sendo 

observados, ainda, no curso do procedimento, os princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual, 

ausente qualquer vício, o caso comporta análise de mérito.

Cuida-se de ação penal pública oferecida pelo Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso e endereçada ao acusado Maurílio de Paula Leão, 

dando-o como incurso nas sanções do artigo 129, § 9º, por duas vezes, 

em concurso formal impróprio (artigo 70, segunda parte), ambos do Código 

Penal, com a incidência da Lei n° 11.340/2006.

A materialidade e a autoria do fato estão demonstradas nos autos por 

meio do boletim de ocorrência (pág. 26/28), pelos depoimentos prestados 

em sede policial e em juízo, bem como pelas declarações da vítima 

prestadas sob o crivo do contraditório.

Vejamos os depoimentos prestados pelas vítimas:

 Vítima Andréia Cristina Canella.

Que no dia dos fatos, em um sábado, estava na casa do seu namorado, e 

a Camile, sua filha, saiu sozinha, que era tarde já, era por volta de umas 9 

e meia 10 horas mais ou menos, ela foi sozinha colocar um cartão no 

celular, e nisso ele – o acusado - veio, ele viu e não gostou, porque ele já 

havia pedido que não queria que a Camile ficasse na rua sozinha, que foi 

uma falha sua, e nisso, sua filha lhe ligou, tendo ido até onde ela estava, 

quando chegou ele estava na frente do portão, tava meio alterado, e aí 

começou umas ofensas. Que ele falava que já havia pedido pra não deixar 

sozinha, que não estava fazendo as coisas que ele tinha pedido que ela 

era criança e não podia ficar até tarde na rua, que tava sob sua 

responsabilidade. Que teve trocas de ofensas, o acusado estava meio 

alterado porque tinha visto ela lá, mas agressão não, que ela entrou na 

frente quando ele começou a falar, e só pegou a mão dele, mas só foi 

isso, não teve agressão de lesão não. Que na polícia, na hora estava 

vermelho, que tiram foto, faz pergunta, e o que respondeu lá é o que tá 

falando agora em juízo. Que teve um relacionamento por 14 anos com o 

requerido, que viviam em união estável. Que o acusado levantou a mão, 

que quando levantou ela entrou na frente e pegou no peito, que não 

chegou a ficar com hematomas. Que na Camila, ele estava nervoso 

falando, e apertou o braço dela, que antes não teve nenhuma agressão. 

Questionada sobre o depoimento da Camile na Delegacia, onde diz que 

“que neste momento o suspeito Maurílio deu um chute no peito da Sra. 

Andreia, só não a derrubou porque o seu tio estava atrás e a segurou” a 

vítima confirmou que o fato ocorreu, mas que na hora do nervoso fala as 

coisas vê as coisas, e depois com calma vê que não era tudo aquilo que 

aconteceu. Que o acusado não bateu na Camila, que ele pegou no braço 

para explicar que não queria ela na rua até tarde sozinha, que ele foi 

apertando e falando com ela, e que conforme ele pegou com a mão 

pesada, ficou vermelho na hora. Que a situação demorou de 20 minutos a 

meia hora, que os vizinhos chamaram a polícia e foram fazer boletim de 

ocorrência. Questionada também sobre outro ponto do depoimento policial 

de Camile – no sentido de que Camile, preocupada se aproximou e pediu 

para o suspeito não bater em sua mãe e ele com raiva segurou a Camile 

pelo pescoço e deu um soco em seu rosto – a vítima também confirmou 

que os fatos ocorreram dessa forma, contudo, diz que não foi dado o 

soco, que só pegou pelo braço e ficou vermelho o braço. Que fizeram o 

exame no Pronto Atendimento, que o médico perguntava e eles 

responderam. Que não tinha nenhuma marca no dia do exame. Que 

durante todo o relacionamento o acusado nunca fez nada para a vítima ou 

seus filhos. Que não se recorda do hematoma no rosto da vítima Camile, e 

nem do acusado ter desferido o soco.

Vítima Camile Heloisa Canela Leão.

 Que seu pai estava de cabeça quente porque tinha acontecido umas 

coisas com ele, aí aconteceu, que o acusado a encontrou na rua, não 

gostou, aí discutiram na frente da casa. Que não chegou a agredi-la, que a 

segurou pelo braço, que não deixou nenhuma marca. Que o acusado 

empurrou a vítima, que deu um chute na sua mãe, ficou uma marca, mas 

não foi muito forte. Que fora isso não se recorda de ter havido outra 

coisa. Que não foi bem um soco que o acusado deu em seu rosto, que foi 

um empurrão, e que ficou um pouco vermelho. Que na hora que empurrou, 

foi tentar puxar a sua mãe, e pegou sem querer no seu rosto.

Verifica-se que embora as vítimas tenham tentado tirar a responsabilidade 

do requerido, quando questionadas sobre os depoimentos prestados na 

Delegacia, elas confirmaram que houve a agressão, o que é corroborado 

pelo exame de corpo de delito juntado nos autos. Com efeito, o exame de 

corpo delito atestou a existência de hematomas na vítima Camile e de 

trauma contuso na vítima Andreia.

 Desta forma, a versão apresentada na denúncia pelo Ministério Público 

encontra-se harmoniosa com as provas dos autos, sobretudo o laudo do 

exame corporal.

Nesse contexto, afiguram-se cabalmente evidenciadas no processo a 

autoria e a materialidade do fato imputado ao réu na exordial acusatória.

 No que tange à adequação típica, verifica-se a conduta do denunciado 

amolda-se ao tipo do artigo 129, § 9º, do Código Penal, uma vez que lesão 

por ele perpetrada contra a sua ex-mulher, Andreia Cristina, e a sua filha, 

Camile Heloisa, ocorreu em contexto no qual o réu se prevaleceu da 

relação familiar e de intimidade que mantinha com as ofendidas, o que se 

enquadra nas hipóteses do artigo 5º, II e III da Lei n. 11.340/2006.

Quanto ao pedido ministerial para desclassificação da lesão corporal para 

a contravenção penal de vias de fato, tenho que não merece prosperar.

 O art. 21 da Lei de Contravenções Penais possui aplicação de caráter 

subsidiário, incidindo naqueles casos em que não se constatam lesões 

visíveis na vítima. Ora, claramente não é este o caso dos autos, pois 

restou confirmada pelo laudo médico à pág. 31/39 a presença de 

hematomas na vítima Camile, e de trauma contuso na vítima Andréia.

 Sobre o tema:

 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL 

PRATICADO CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGO 129, 

§9º, CÓDIGO PENAL C/C LEI N.º 11.340/2006) – SENTENÇA 

CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE 

FATO (ARTIGO 21, DECRETO-LEI N. 3.688/41) – INVIÁVEL – 

COMPROVADA LESÃO CORPORAL – PLEITO DE NÃO INCIDÊNCIA DA LEI 

N.º 11.340/2006 – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE VÍNCULO AFETIVO 

ENTRE OS ENVOLVIDOS, ALÉM DA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA QUE É 

DO GÊNERO FEMININO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS –IMPOSSIBILIDADE – ART. 44 

DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO 

OBJETIVO – CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA – 

PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À 

FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. Se a ofendida comprovadamente apresentou edemas e 

hematomas em seus olhos após a violência perpetrada pelo apelante, é 

certo que houve um dano interno à normalidade funcional de seu 

organismo, denotando, assim, a existência de ofensa à sua integridade 

física, isto é, de lesão corporal, sendo incabível falar-se em 

desclassificação do ilícito descrito no art. 129, §9º do Código penal para a 

contravenção penal de vias de fato (art. 21, Decreto-Lei nº. 3.688/41). 

Caracterizada a relação íntima de afeto entre o agressor e a ofendida, 

aplica-se a Lei Maria da Penha, nos casos em que se configura a violência 

contra a mulher, que tem vulnerabilidade comprovada pelo gênero. Para a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devem 

ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos objetivos e subjetivos 

exigidos no art. 44 do Código Penal. Na hipótese, o réu desferiu um soco 

na vítima, sua prima, o que afasta a configuração do requisito previsto no 

inciso I do art. 44 do Código Penal, visto que o delito foi praticado com 

violência à pessoa.Sentença mantida. Recurso desprovido. (Ap 

157323/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 04/02/2016).

Como se sabe, em se tratando de crimes de violência doméstica, a palavra 

da vítima assume especial relevância da formação do convencimento, na 

medida em que tais infrações são cometidas, via de regra, sem a 

presença de outras testemunhas que possam colaborar com a 

persecução criminal.

Neste sentido é a orientação jurisprudencial, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO 

DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS 

– IMPROCEDÊNCIA – 1) CRIME DE LESÃO CORPORAL – AUTORIA E 

MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A 

LESÃO – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA 

NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA 

– 2) CRIME DE AMEAÇA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – 

ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO 

– PALAVRA DA VÍTIMA - DEMOSNTRAÇÃO DO POTENCIAL 

INTIMIDATÓRIO DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO 

PROVIDO.1) Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência 

de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, 

encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103524/10/2018 Página 799 de 804



crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo 

pericial.Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada 

em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na 

maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os 

fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos 

autos.2) A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve 

sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. No caso em questão, 

se vislumbra prova da materialidade delitiva, haja vista que o crime de 

ameaça se consuma, nos termos do artigo 147, do Código Penal, no 

instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, 

capaz de atemorizar, ainda que irrelevante a real intimidação ou o intuito 

de concretizar o mal prometido. (Ap 143840/2017, DES. JUVENAL 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

01/08/2018, Publicado no DJE 06/08/2018).

Outrossim, impende ressaltar que a jurisprudência é firme no sentido da 

inaplicabilidade do princípio bagatelar impróprio aos delitos praticados no 

contexto de violência doméstica, tendo em vista a acentuada 

reprovabilidade social da conduta do agente, sendo desinfluente o perdão 

da vítima e a reestruturação familiar.

 Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – 

POSTERIOR EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU – RECONHECIDA PELO 

JUÍZO A QUO A TESE DA INFRAÇÃO BAGATELAR IMPRÓPRIA, A DAR 

PELA DESNECESSIDADE DA PENA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO – INSTÂNCIA POR CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – 

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS 

– INARREDÁVEL A APLICAÇÃO DA PENA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – 

RELEVÂNCIA PENAL DO FATO – CONDENAÇÃO IMPOSTIVA – RECURSO 

PROVIDO.

 1. À luz da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a 

tese da infração bagatelar imprópria – a preconizar que, embora o fato 

seja típico do ponto de vista formal e material, é possível ao julgador, em 

virtude de circunstâncias envolvendo o fato e o seu autor, reconhecer a 

desnecessidade da pena –, não se aplica aos crimes e às contravenções 

praticados mediante violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito 

das relações domésticas, afigurando-se, inclusive, desimportante o 

perdão por parte da vítima ou a reconciliação posterior do casal.

 2. Imperiosa a condenação pela prática do crime previsto no art. 129, § 

9º, do Código Penal quando o contexto fático probatório evidenciar, a 

todas as luzes, que o réu ofendeu a integridade corporal de sua 

companheira. (TJMT-Ap 29911/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE 

SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/08/2017, Publicado 

no DJE 07/08/2017)

 APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA - CONDENAÇÃO NA SANÇÃO DO ART. 129, §9.º, DO 

CÓDIGO PENAL - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSA ABSOLVIÇÃO 

COM FULCRO NO ART. 386, INCISO VII, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – 

AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PRINCÍPIO 

DA BAGATELA IMPRÓPRIA – INAPLICABILIDADE – VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE – REDUÇÃO PARA O 

PATAMAR MÍNIMO LEGAL – EQUIVOCADA ANÁLISE DAS 

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À CULPABILIDADE E AOS 

MOTIVOS DO CRIME – SANÇÃO REDIMENSIONADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em ação penal pública incondicionada, incabível a pretensa absolvição 

por insuficiência de provas quando a vítima tenta inocentar o seu 

companheiro para manter a unidade familiar, em detrimento da sua própria 

integridade física e psicológica, quando o conjunto fático-probatório 

comprova a autoria e materialidade delitiva.

2. O princípio da bagatela imprópria é inaplicável aos crimes praticados 

com violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações 

domésticas, dada a relevância penal da conduta, não implicando a 

reconciliação do casal em atipicidade material da conduta ou em 

desnecessidade de pena.

3. A pena-base fixada com alicerce em fundamentação inidônea deve ser 

redimensionada, impondo-se a reforma do decisum, com base no princípio 

da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da 

Constituição Federal, a fim de que seja imposta ao recorrente sanção justa 

e suficiente para reprovação e prevenção do crime praticado.

4. Recurso parcialmente provido. (TJMT-Ap 28791/2017, DES. GILBERTO 

GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/05/2017, 

Publicado no DJE 23/05/2017).

Nessa ordem de ideias, considerando que MAURÍLIO DE PAULA LEÃO, 

com sua conduta, provocou lesão à integridade física das vítimas Andreia 

Cristina Canella e Camile Eloiza Canella Leão, tenho-o como incurso nas 

sanções do crime tipificado pelo artigo 129, § 9º, por duas vezes, na 

forma do artigo 70, segunda parte, todos do Código Penal, com a 

incidência da Lei n° 11.340/2006.

Assim, e por não vislumbrar qualquer causa que exclua a antijuridicidade 

da conduta ou mesmo a culpabilidade ou punibilidade do acusado, a 

procedência da pretensão punitiva, nos termos em que manifestada na 

denúncia, é de rigor.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva para 

CONDENAR o réu MAURÍLIO DE PAULA LEÃO como incurso nas sanções 

do crime tipificado pelo artigo 129, § 9º, do Código Penal, por duas vezes, 

em concurso formal impróprio, com a incidência da Lei n° 11.340/2006.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, 

aplicando o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, passo 

à dosimetria da pena.

 Assim, atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que, 

quanto à culpabilidade, o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os 

limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo 

penal no qual enquadrado.

O réu possui bons antecedentes.

Inexistes nos autos elementos que permitam aferir a conduta social e a 

personalidade do acusado;

Os motivos dos delitos estão inseridos na objetividade jurídica da previsão 

normativa dos crimes e da respectiva sanção penal.

As circunstâncias do crime não se destacam, estando abrangidas pelo 

próprio tipo penal.

As consequências das infrações penais são as normais à espécie.

Por fim, tem-se que o comportamento da vítima não contribuiu para a 

prática dos crimes.

 Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo a PENA-BASE no patamar 

mínimo, ou seja, em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda etapa, não há circunstâncias atenuantes e agravantes.

 Na terceira etapa da dosimetria, não incide causa de diminuição de pena. 

Por outro lado, reconheço o concurso formal impróprio, artigo 70 do 

Código Penal, segunda parte, decorrente da prática de dois delitos de 

violência doméstica, motivo pelo qual aplico cumulativamente a pena-base 

acima definida, de modo que a sanção fica arbitrada, DEFINITIVAMENTE, 

em 06 (seis) meses de detenção.

O regime inicial de cumprimento de pena será o ABERTO, nos termos do 

art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, 

uma vez que não atendidos os requisitos a que alude o artigo 44 do 

Código Penal, pois o crime foi cometido com violência à pessoa.

Por outro lado, considerando tratar-se de réu primário, sendo-lhe 

favoráveis as circunstâncias judiciais, afigura-se cabível a suspensão 

condicional da pena (sursis penal), na forma do art. 77 do Código Penal.

 Desse modo, concedo ao acusado o benefício da suspensão condicional 

da pena, pelo período de 02 (dois) anos, com a condição de prestar 

serviços à comunidade no primeiro deles (art. 78, § 1º, CP), na forma com 

que for imposta perante o Juízo da Execução, devendo o acusado, ainda, 

durante o biênio: (i) abster-se de frequentar bares, boates e congêneres; 

(ii) não se embriagar ou apresentar-se embriagado publicamente; (iii) 

frequentar a igreja, seja qual for a religião; (iv) comunicar o juízo seu novo 

endereço em caso de mudança; (v) comparecimento pessoal em juízo a 

cada 02 (dois) meses, para justificar suas atividades; e (vi) não portar 

arma.

Por ter sido beneficiado pelo sursis penal e por ter ficado em liberdade 

durante a tramitação deste processo, pois ausentes os motivos para a 

decretação da prisão preventiva, reconheço ao réu o direito de apelar em 

liberdade (art. 387, § 1º, CPP).

Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela 

infração (art. 387, IV, CPP), uma vez que inexiste pleito nesse sentido, não 

sendo exercido, por consequência, o contraditório sobre o tema.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 804 do CPP.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 804 do CPP.

Oportunamente, após o trânsito em julgado:

1. Lance-se o nome do réu no rol dos culpados;

2. Comunique-se à Justiça Eleitoral acerca da presente condenação, nos 
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termos do artigo 15, inciso III da CF, permanecendo suspensos os direitos 

políticos do apenado enquanto durarem seus efeitos;

3. 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 Vara de Execuções Penais desta Comarca 

(itens 1.3.7,XI; e 7.16.1, todos da CNGC).

4. Façam os autos conclusos para designação da audiência admonitória.

CUMPRAM-SE as demais disposições pertinentes da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, pertinentes ao caso.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Vera/MT, 23 de agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123587 Nr: 1640-16.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ALEXANDRE DA COSTA 

VASCONCELOS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 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.: 109005 Nr: 215-22.2016.811.0102

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA JRI LTDA, IVOLZIR BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEU CIANCIARULO JUNIOR, PEDRO 

GEMELLI, DEONISIO ERI BUFFON, SÉRGIO CHIODI, LOURDES MARIA 

CHIODI, MARIA SOLECI BUFFON, FLADEMIR ROSSATO, METILDE GlOVELLI 

ROSSATO, RAFAEL PICCOLOTTO BEDIN, RODRIGO ZANCCHETIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO NICOLELLIS - 

OAB:91773, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:5425-B, HENRIQUE 

GAGHEGGI GEHR DE SOUSA - OAB:267.454, JARBAS LINDOMAR ROSA 

- OAB:9876/MT, JOAO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - 

OAB:139.854, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:OAB/MT 11.846-B, 

MATEUS MENEGON - OAB:11.229-B, MORIEL TROUVA - OAB:368.982, 

SONIA DE AZEVEDO GONÇALVES PINELO - OAB:93377

 INTIMAR o advogado do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça de ref. 115.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113491 Nr: 150-90.2017.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONIA JAQUELINE NOGUEIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O, MARCELO LEANDRO SONNTAG - OAB:19893/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA MARQUES PINTADO 

- OAB:17934/O

 INTIMAR advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão de ref. 69.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 63670 Nr: 658-56.2005.811.0102

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLERINDO PEDRO BARROS, FRANCISCO 

SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFANELLO - 

OAB:4709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO TICIANEL - 

OAB:OAB/MT6.877

 Certifico que, analisando os autos, constatei que este estava no arquivo 

provisória aguardando a realização da perícia nos autos da Ação Civil 

Pública, código 69183. Assim, passei a análise dos auto código 69183 e 

verifiquei que a perícia já foi realizada. Assim, INTIMO OS ADVOGADOS 

DAS PARTES PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, SE 

MANIFESTAREM EM TERMOS DE PROSSEGUIMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119834 Nr: 2807-05.2017.811.0102

 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: ELIAN QUEIROZ PEREIRA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA ALVES DA COSTA, 

IZABEL ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INA GRAMKOW - 

OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) Advogado(a) do Autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar nos autos em termos de prosseguimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125180 Nr: 2293-18.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO CLAUDIR ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912

 Intimar o advogado da parte ré do inteiro teor do despacho a seguir 

transcrito: "Processo número: 2293-18.2018.811.0102

Código n°: 125180 Vistos, etc.

 DESIGNO O DIA 29 DE NOVEMBRO DE 20118, ÀS 09H40MIN, para 

audiência a ser realizada nesta comarca, onde deverá comparecer a 

testemunha LEANDRO NESKE, sob as penas da lei, para serem inquiridas 

neste juízo.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

Após, cumpridos todos os atos constantes do objeto da respectiva carta 

precatória, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 Caso seja negativo o mandado de intimação da testemunha DETERMINO a 

imediata devolução da respectiva carta precatória à comarca de origem, 

independentemente de nova conclusão, pelo que determino desde já o 

cancelamento da solenidade pela secretaria, procedendo-se com as 

comunicações necessárias.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 27 de Setembro de 2018."

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117577 Nr: 1844-94.2017.811.0102

 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: Ana Lúcia Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA BUMLAI ALVES 

PINTO - OAB:17300/B

 Intimar os advogados das partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108701 Nr: 111-30.2016.811.0102

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL DOS SANTOS REBELO FELDHAUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE HAMILTON FELDHAUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 40 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEGATÁRIOS, AUSENTES E TERCEIROS 

INTERESSADOS NÃO REPRESENTADOS NO PRESENTE FEITO, Telefone ( ) 

-. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DOS INTERESSADOS acima qualificado(s), dos 

termos do presente Inventário, para se manifestar(em) nos autos, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, sobre as primeiras declarações 

presentadas pelo(a) inventariante, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s).

Despacho/Decisão: Autos n.111-30.2016.811.0102Código n . 

108701Vistos, etc.Inicialmente, INDEFIRO o pedido de ref. 67, uma vez que 

não configura nenhuma das hipóteses de suspensão prevista no art. 

313.No mais, verifico que até o presente momento não foram prestadas as 

primeiras declarações, assim, INTIME-SE a inventariante para sua 

apresentação, no prazo legal. Vindo as primeiras declarações, CITEM-SE 

os interessados por Oficial de Justiça, inclusive a Fazenda Pública 

Estadual, Municipal e Nacional (art. 626 do CPC). Por edital, com prazo de 

40 (quarenta) dias, todos os demais. Concluídas as citações, as partes 

terão vista dos autos, em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, 

para se manifestarem sobre as primeiras declarações (art. 627 do 

CPC).INTIMEM-SE.CIÊNCIA ao Ministério Público.EXPEÇA-SE o necessário 

nos presentes autos.Vera/MT, 25 de maio de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

Advertência: Cabe a parte no prazo legal: 1. Arguir erros, omissões e 

sonegação de bens. 2. Reclamar contra a nomeação de inventariante. 3. 

Contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro (Art. 627, 

do 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, EVERTON ANDRADE 

DA SILVA, digitei.

Vera, 24 de setembro de 2018

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101720 Nr: 944-53.2013.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO DA SILVA DE SOUZA, DANIEL GONÇALVES 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL GONÇALVES DOS SANTOS, CLAUDIO 

DA SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON FRIGERI - OAB:7538/MT, 

CICERO AUGUSTO SANDRI - OAB:6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON FRIGERI - 

OAB:7538/MT, CICERO AUGUSTO SANDRI - OAB:6936-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$ 

818,63 (oitocentos e dezoito reais e sessenta e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 114/116. 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$ 

405,23 (quatrocentos e cinco reais e vinte e três centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o 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 aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116152 Nr: 1270-71.2017.811.0102

 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: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEONISIO ERI BUFFON, FABIANO GAVIOLI 

FACHINI, CRISTIANE BUFFON GAVIOLI FACHINI, MARIA SOLECI BUFFON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Barbara Bastos Sergio do 

Nascimento - OAB:176.286, DAVID ANTUNES DAVID - OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824, DAIANE DOS SANTOS SILVA - OAB:MT/17824, FABIANO 

GAVIOLI FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA GAVIOLI FACHINI - 

OAB:11032, FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/O, LEANDRO 

RAFAEL PERIUS - OAB:20089, LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20089/O, MATEUS MENEGON - OAB:11.229-B

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS POSSÍVEIS INTERESSADOS 

NO LEVANTAMENTO DA INDENIZAÇÃO , Telefone ( ) -. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: O Doutor Adalto Quintino da Silva, MM. Juíz de Direito desta 

Comarca, na forma da Lei, etc.FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS 

NA LIDE e a todos quantos o presente edital, virem ou dele tiverem 

conhecimento que a PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A move uma AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO 

ADMINISTRATIVA FUNDADA EM DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA 

COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE contra DEONISIO ERI 

BUFFON, MARIA SOLECI BUFFON, MARIA SOLECI BUFFON e CRISTIANE 

BUFFON GAVIOLI FACHINI, processo nº 1270-71.2017.811.0102, 

objetivando incorporar ao patrimônio da Autora o direito de servidão sobre 

a área de Matrícula(s) nº 1.405, 114 e 117, do livro 2, localizado em 

Vera/MT, sendo: Faixa de LTCP_MV12_0207, referente à LT 500kV 

Claudia – Paranatinga: Descrição: Faixa de terras medindo 22,2997 ha 

(vinte e dois hectares, vinte e nove ares e noventa e sete centiares), 

possuindo os seguintes limites e confrontações: “Começa no ponto P1, de 

coordenadas UTM N=8635950,776 e E=677406,068, referidas ao MC 57° 

WGr, Sistema Geocêntrico SIRGAS 2000, situado no km 119+763,49 da 

LT; deste segue com azimute de 61°43'36" e distância de 38,65m, 

confrontando com terras de Geraldo Lodovico Michelon E Outros até 

atingir o ponto P2, de coordenadas N=8635969,085 e E=677440,110 deste 

segue com azimute de 190°49'13" e distância de 1056,22m, confrontando 

com terras de Deonísio Eri Buffon E Outros até atingir o ponto P3, de 

coordenadas N=8634931,641 e E=677241,827 deste segue com azimute 

de 156°05'02" e distância de 2663,47m, confrontando com terras de 

Deonísio Eri Buffon E Outros até atingir o ponto P4, de coordenadas 

N=8632496,861 e E=678321,597 deste segue com azimute de 241°15'10" 

e distância de 30,11m, confrontando com terras de Deonísio Eri Buffon até 

atingir o ponto P5, de coordenadas N=8632482,381 e E=678295,201 deste 

segue com azimute de 241°15'10" e distância de 30,11m, confrontando 

com terras de Deonísio Eri Buffon até atingir o ponto P6, de coordenadas 

N=8632467,901 e E=678268,805 deste segue com azimute de 336°05'02" 

e distância de 2687,31m, confrontando com terras de Deonísio Eri Buffon 

E Outros até atingir o ponto P7, de coordenadas N=8634924,473 e 

E=677179,371 deste segue com azimute de 10°49'13" e distância de 

1026,24m, confrontando com terras de Deonísio Eri Buffon E Outros até 

atingir o ponto P8, de coordenadas N=8635932,466 e E=677372,025 deste 

segue com azimute de 61°43'36" e distância de 38,65m, confrontando com 

terras de Geraldo Lodovico Michelon E Outros até atingir o ponto P1 de 

coordenadas N=8635950,776 e E=677406,068, onde teve início a 

descrição deste perímetro.”Faixa de LTCP_MV13_0208, referente à LT 

500kV Claudia – Paranatinga:Descrição: Faixa de terras medindo 1,8848 
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ha (um hectare, oitenta e oito ares e quarenta e oito centiares), possuindo 

os seguintes limites e confrontações: “Começa no ponto P1, de 

coordenadas UTM N=8632482,381 e E=678295,201, referidas ao MC 57° 

WGr, Sistema Geocêntrico SIRGAS 2000, situado no km 123+480,11 da 

LT; deste segue com azimute de 61°15'10" e distância de 30,11m, 

confrontando com terras de Deonísio Eri Buffon E Outros até atingir o 

ponto P2, de coordenadas N=8632496,861 e E=678321,597 deste segue 

com azimute de 156°05'02" e distância de 314,22m, confrontando com 

terras de Deonísio Eri Buffon até atingir o ponto P3, de coordenadas 

N=8632209,623 e E=678448,981 deste segue com azimute de 241°24'05" 

e distância de 30,10m, confrontando com terras de Deonísio Eri Buffon E 

Outros até atingir o ponto P4, de coordenadas N=8632195,215 e 

E=678422,553 deste segue com azimute de 241°24'05" e distância de 

30,10m, confrontando com terras de Deonísio Eri Buffon E Outros até 

atingir o ponto P5, de coordenadas N=8632180,806 e E=678396,125 deste 

segue com azimute de 336°05'02" e distância de 314,06m, confrontando 

com terras de Deonísio Eri Buffon até atingir o ponto P6, de coordenadas 

N=8632467,901 e E=678268,805 deste segue com azimute de 61°15'10" e 

distância de 30,11m, confrontando com terras de Deonísio Eri Buffon E 

Outros até atingir o ponto P1 de coordenadas N=8632482,381 e 

E=678295,201, onde teve início a descrição deste perímetro.” Faixa de 

LTCP_MV13_0209, referente à LT 500kV Claudia – Paranatinga: 

Descrição: Faixa de terras medindo 4,2823 ha (quatro hectares, vinte e 

oito ares e vinte e três centiares), possuindo os seguintes limites e 

confrontações: “Começa no ponto P1, de coordenadas UTM 

N=8632195,215 e E=678422,553, referidas ao MC 57° WGr, Sistema 

Geocêntrico SIRGAS 2000, situado no km 123+794,25 da LT; deste segue 

com azimute de 61°24'05" e distância de 30,10m, confrontando com terras 

de Deonísio Eri Buffon até atingir o ponto P2, de coordenadas 

N=8632209,623 e E=678448,981 deste segue com azimute de 156°05'02" 

e distância de 712,58m, confrontando com terras de Deonísio Eri Buffon E 

Outros até atingir o ponto P3, de coordenadas N=8631558,226 e 

E=678737,860 deste segue com azimute de 239°15'08" e distância de 

30,21m, confrontando com terras de Agropecuária Jri Ltda até atingir o 

ponto P4, de coordenadas N=8631542,779 e E=678711,893 deste segue 

com azimute de 239°15'08" e distância de 30,21m, confrontando com 

terras de Agropecuária Jri Ltda até atingir o ponto P5, de coordenadas 

N=8631527,331 e E=678685,926 deste segue com azimute de 336°05'02" 

e distância de 714,85m, confrontando com terras de Deonísio Eri Buffon E 

Outros até atingir o ponto P6, de coordenadas N=8632180,806 e 

E=678396,125 deste segue com azimute de 61°24'05" e distância de 

30,10m, confrontando com terras de Deonísio Eri Buffon até atingir o ponto 

P1 de coordenadas N=8632195,215 e E=678422,553, onde teve início a 

descrição deste perímetro, depositando, para tanto, valor de indenização. 

Expediu-se o presente para conhecimento de terceiros possíveis 

interessados no levantamento do referido depósito. Fluindo o prazo de 10 

(dez) dias do Dec. Lei 3.365/41, será autorizado o mencionado 

levantamento em favor dos requeridos.

Despacho/Decisão: Autos nº: 1270-71.2017.811.0102 Código n°: 

116152Vistos, etc.Considerando o cumprimento do disposto no artigo 34 

do Decreto de Lei nº 3.365/1974 no que tange a prova de domínio e 

inexistência dos débitos fiscais (ref. 91), DETERMINO à Secretaria 

Judiciária que confeccione o edital, com prazo de 10 (dez) dias, para 

conhecimento de terceiros possíveis interessados, na forma exigida pela 

norma supracitada, a fim de viabilizar o levantamento de 80% (oitenta por 

cento) do valor da indenização depositada nos autos.O edital será afixado 

no átrio deste fórum, devendo ainda, às expensas da parte ré, ser 

publicado em jornal local de ampla circulação, a partir do que fluirá o prazo 

acima referido. A publicação supra deverá ser comprovada nos 

autos.Decorrido o prazo sem manifestação de terceiros, fica, desde já, 

autorizado o levantamento do montante de 80% do depósito judicial 

realizado nos autos (pág. 193/194) em favor dos requeridos, devendo a 

expedição do alvará observar o disposto pelo Provimento nº 68/2018 do 

CNJINTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Vera/MT, 21 de 

setembro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HAIAN CÂNELA SILVA 

BARROS, digitei.

Vera, 03 de outubro de 2018

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC
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PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE JUIZ LEIGO NA 
COMARCA DE BARRA DO BUGRES 
 
 
Edital nº 14/2018-DF 

 
O MM. Juiz de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Barra do Bugres/MT e 
Presidente da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, no uso de suas atribuições 
legais, torna público, após fase recursal das provas objetivas, a lista provisória do 
desempenho dos candidatos na prova objetiva e na peça prática. 
 
1. DOS RECURSOS 
 
Recurso protocolado tempestivamente pela candidata Ivana de Oliveira Sarat referente 
às questões de nº. 05 e 11, que seguem indeferidos. 
JUSTIFICATIVA DA COMISSÃO: Questão 05 – Questão mantida sem alteração de 
gabarito. Mantém correta a alternativa “D”, pois contempla o art. 206-A da Lei de 
Registros Públicos nº. 6.015/73:  
 
Art. 216-A. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento 
extrajudicial de usucapião, que será processado diretamente perante o cartório do 
registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel usucapiendo, a 
requerimento do interessado, representado por advogado, instruído com:                   
(Incluído pela Lei nº 13.105, de 2015)  (Vigência) 
 
I - ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de possedo requerente e de seus 
antecessores, conforme o caso e suas circunstâncias, aplicando-se o disposto no art. 384 
da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil);                            
(Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017) 
II - planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com 
prova de anotação de responsabilidade técnica no respectivo conselho de fiscalização 
profissional, e pelos titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula do 
imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes; (Redação dada pela Lei nº 
13.465, de 2017) 
III - certidões negativas dos distribuidores da comarca da situação do imóvel e do 
domicílio do requerente; (Incluído pela Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) 
IV - justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a 
continuidade, a natureza e o tempo da posse, tais como o pagamento dos impostos e das 
taxas que incidirem sobre o imóvel.    (Incluído pela Lei nº 13.105, de 2015)  (Vigência) 

 
Combinada com art. 1.071 do CPC/2015. O novo Código de Processo Civil (Lei 
13.105/15) regula, em seu artigo 1.071, Com base no artigo 1.071, a Lei de Registros 
Públicos (Lei 6.015/73) passa a ser acrescida do artigo 216-A, que regula o 
procedimento do usucapião a ser requerido perante o oficial de registro de imóveis, que 
inaugura um novo momento de “desjudicialização/extrajudicialização” do direito nas 
relações sociais. A usucapião extrajudicial será requerida pelo interessado ao registrador 
de imóveis da situação do bem, na qual compete conduzir o procedimento 
administrativo do registro do usucapião, se forem provados seus requisitos legais e não 
houver litígio.  
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JUSTIFICATIVA DA COMISSÃO: Questão 11 – Em resposta ao recurso interposto, 
a comissão entende que o pedido de recurso não procede porque nota-se que é possível 
concluir a alternativa correta apreciando os critérios  abordados na legislação vigente do 
Código de Processo Penal. Se o sujeito processual não possui domicilio/residência na 
Comarca, deve ser acionado via carta precatória. 
 
2. DO GABARITO DEFINITIVO 
 

Questão ALTERNATIVAS 

01 A B C D 

02 A B C D 

03 A B C D 

04 A B C D 

05 A B C D 

06 A B C D 

07 A B C D 

08 A B C D 

09 A B C D 

10 A B C D 

11 A B C D 

12 A B C D 

13 A B C D 

14 A B C D 

15 A B C D 

16 A B C D 

17 A B C D 

18 A B C D 

19 A B C D 

20 A B C D 
 

3. DO RESULTADO PROVISÓRIO DA PROVA OBJETIVA 

Classificação Candidato(a) Quantidade de 
acertos 

Pontuação Final 

1º Enio Martimiano da Cunha 
Júnior 

16 80 

2º Grace Alves da Silva 15 75 
3º Douglas Silva Barbosa 15 75 

4º Talita de Barros Marques 14 70 

5º Cynthia Durante Machado 13 65 
6º Thiago Máximo da Silva 13 65 
7º Luihana Passinato Gomes 12 60 
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8º Suelleyn de Oliveira Pains 11 55 
9º Ivana de Oliveira Sarat 10 50 
10º Jizreel Alves Guimarães de 

Jesus 
10 50 

11º Alline Juliana Leite 10 50 
12º Eliezer José Teixeira 08 40 
13º Gisely Rodrigues Machado 08 40 

 
Conforme disposto no item 11.4 do Edital nº. 09/2018-DF, disponibilizado em 03/08/2018, 
“serão eliminados do processo seletivo os candidatos que obtiverem nota inferior a 60 
(sessenta) pontos na prova de seleção, neste caso, não será corrigida a prova prática de 
sentença.” 
 
4. DO RESULTADO PROVISÓRIO DA PROVA PRÁTICA DE SENTENÇA 
 
Conforme avaliação da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, os candidatos aptos para 
a segunda etapa obtiveram as seguintes notas na Prova Prática de Sentença: 

 
Classificação Candidato(a) Pontuação Final 
1º Luihana Passinato Gomes 97 
2º Cynthia Durante Machado 93 
3º Grace Alves da Silva 90 
4º Enio Martimiano da Cunha Júnior 80 
5º Talita de Barros Marques 68 
6º Thiago Máximo da Silva 60 
7º Douglas Silva Barbosa 60 

 

5. DA CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA 

Conforme item 12.2 do edital nº. 09/2018-DF, a média final será calculada da seguinte 

forma: 

[NPO + (NPPS x 3)]/4 = NF 

Sendo: 

NPO = Nota da Prova Objetiva 

NPPS = Nota da Prova Prática de Sentença 

NF = Nota Final 

Classificação Candidato(a) Pontuação Final 
1º Luihana Passinato Gomes 87,75 
2º Grace Alves da Silva 86,25 
3º Cynthia Durante Machado 86 
4º Enio Martimiano da Cunha Júnior 80 

5º Talita de Barros Marques 69,75 

6º Douglas Silva Barbosa 63,75 
7º Thiago Máximo da Silva 61,25 
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No resultado acima, consta os nomes de todos os candidatos que realizaram a prova e a 
devida classificação, sendo que esta foi efetuada por ordem decrescente do total de pontos 
obtidos pelos candidatos. Os critérios de desempate foram utilizados conforme 
estabelecido pelo edital de abertura, no item 13. 
 
6. DO PRAZO PARA RECURSO 
 
Ficam intimados os candidatos para, querendo, interpor recurso em relação as notas das 
Prova Prática de Sentença e a Classificação Provisória no prazo de 02 (dois) dias úteis, a 
contar das 12:00h do dia 05/10/2018 até às 19:00h do dia 08/10/2018, podendo ser 
protocolado na Diretoria do Fórum de Barra do Bugres-MT ou por e-mail 
barra.bugres@tjmt.jus.br 
 
E para que chegue ao conhecimento de todos e, ninguém no futuro possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente edital que será afixado no átrio do fórum e publicado no Diário de 
Justiça Eletrônico. 
 
 
João Filho de Almeida Portela 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO ROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS 
 
 

EDITAL N.º 018/2018/DF 
 
 
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PEDRO DAVI BENETTI, MM. Juiz de Direito 
Diretor do Fórum desta Comarca de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, no uso de 
suas atribuições legais, etc.. 

 
CONSIDERANDO os temos do Edital nº 014/2012/GSCP de 16.06.2012, do Egrégio 
Tribunal de Justiça, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 8813, em 
17.05.2012;, bem como do Edital 17/2018, disponibilizado no DJE nº 10345, de 
25.09.2018, que torna público o gabarito e o resultado preliminar dos candidatos que 
fizeram o teste seletivo em 22.09.2018. 

 
CONSIDERANDO  que não houve interposição de recurso contra o resultado preliminar do 
teste seletivo. 

 
RESOLVE: 

 
1º - Tornar público o GABARITO, bem como a PONTUAÇÃO FINAL da prova do Processo 
Seletivo para Estágio Curricular Remunerado de Nível Médio realizada no dia 22/09/2018, pela 
ordem de classificação. 

 
GABARITO DEFINITIVO 
 

Gabarito  
01 – B 21 – A 
02 – D 22 – A 
03 – B 23 – B 
04 – D 24 – C 
05 – C 25 – D 
06 – A 26 – D 
07 – B 27 – C 
08 – C 28 – B 
09 – B 29 – A 
10 – C 30 – D 
11 – D 31 – D 
12 – A 32 – B 
13 – D 33 – D 
14 – A 34 – D 
15 – D 35 – A 
16 – A 36 – D 
17 – B 37 – D 
18 – C 38 – B 
19 – B 39 – C 
20 – B 40 – A 
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PONTUAÇÃO  DEFINITIVO 
 

Nº de 
inscrição Nome Resultado definitivo 

47 Edilson Santos Nascimento 67,5 

04 Lucas Ernesto Bassani Filho 65,0 

45 Bruna Gomes Da Silva 65,0 

21 Pedro Henrique Moura Da Silva 62,5 

03 Kethalyn Lauane Glerian Ferreira 60,0 

08 Eduardo Gomes Da Silva 57,5 

17 Talita Andressa Rodrigues De Oliveira 57,5 

53 Matheus Silva Do Nascimento 55,0 

55 Hemilly Almeida Matias 55,0 

05 Natiely Camargo Dos Santos 55,0 

57 Anny Karoliny Da Silva Tatesch 55,0 

50 Nalanda De Araujo Oliveira 55,0 

42 Willian Dos Santos Casagrande 55,0 

06 Carla Vitória Souza Da Silva 52,5 

43 Gabriela Schiavini Dalzotto 52,5 

22 Geovana Félix De Lima 52,5 

09 Ryan Moreira Bonfim 52,5 

37 Brenda Myllena Azevedo Santana 50,0 

07 Larissa Lohaine Molec Correa 50,0 

38 Dâmaris Cássia Pereira De Oliveira 50,0 

29 Graziele Da Silva Oliveira 47,5 

46 Samira Vitória Ferreira Madureira 47,5 

54 Roberta Adriely M. Santos 47,5 

26 Julio Cesar De Arruda Silva 45,0 

16 Dayane Braatz Da Silva 42,5 

28 Maysa Maçimam Ferreira 42,5 

36 Mariana Mariá Pereira De Brum 40,0 
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49 Vitoria De Oliveira Mendes 40,0 

56 Michel Alves Da Silva 40,0 

14 Andressa Vitoria Souza Andrade 37,5 

25 Gabrieli Lopes Da Silva Ribeiro 37,5 

30 Bruno Da Silva Pinto 37,5 

12 Matheus Gomes De Almeida 35,0 

23 Anderson De Souza Barboza Junior 35,0 

27 Andreina Kauane Da Silva Oliveira 35,0 

35 Gean Lucas Avalo Salles 35,0 

10 Ana Carolina Dos Santos 30,0 

19 Lorraine Silva Souza 30,0 

 
E, para que cheque ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital. 
 
Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato 
Grosso, aos dois dias do mês de outubro de dois e dezoito (02.10.2018). Eu (Valdenice 
Cândida da Silva) Gestora Geral, que o digitei e assino. 
 

                
Pedro Davi Benetti 
Juiz de Direito Diretor do Foro  
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOVA XAVANTINA 
 

 
EDITAL Nº. 3/2018 
 
 
A Excelentíssima Senhora Doutora Luciene Kelly Marciano Roos, Juíza de Direito-Diretora do 
Foro - Presidente da Comissão do Processo Seletivo para credenciamento de CONCILIADOR para 
atuar no Fórum da Comarca de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 
legais. 
 
FAZ SABER aos que do presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, torna público à 
relação dos candidatos aprovados no PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO 
DE CONCILIADOR para atuar no Fórum da Comarca de Nova Xavantina/MT, de acordo com a 
classificação abaixo: 

 
 

Nome Nota Final Critério de Desempate Classificação 

Heberth Vinicius Lisboa de Sousa 78 - 1º - Aprovado 

Naiara Correia Santos 76 - 2º - Classificada 

Dhiego Gustavo Medrado 74 - 3º - Classificado 

Carolline Rezende Malvina 72 - 4º - Classificada 

Querulla Caroline Marques Sousa 70 - 5º - Classificada 

Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior 68 Idade 6º - Classificado 

Matheus Soares Lima 68 Idade 7º - Classificado 

Stênio Ferreira Spanhol 66 Idade 8º - Classificado 

Raissa Moraes Silva 66 Idade 9º - Classificada 

Maria Hortência Santini 64 - 10º- Classificada 

Kalinka Patrícia Silva Marçal 62 - 11º - Classificada 

Nilda Paula Pereira 60 Idade 12º - Classificada 

João Victor Oliveira Cunha 60 Idade 13º - Classificado 

Izabela Alves Rodrigues 58 - 14º - Classificada 

Aline Hernandes Palhares 56 Idade 15º - Classificada 

Thayanne Justina de Jesus 56 Idade 16º - Classificada 

Ludmylla Nery de Oliveira 56 Idade 17º - Classificada 
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Mirla Marcelina da Silva 56 Idade 18º - Classificada 

Amanda Silva Souza 54 - 19º - Classificada 

Melissa Maria de Almeida 52 Idade 20º - Classificada 

Karulliny Neves da Silva 52 Idade 21º - Classificada 

Fabio Lotario Santos Spohr 50 Idade 22º - Classificado 

José Roberto de Oliveira 50 Idade 23º - Classificado 

Jesika Patrícia da Silva - - Desclassificada 

Arthur Gabriel de A. Cambaúva - - Desclassificado 

Rhanna Beserra Gonçalves Lucena - - Desclassificada 

Dangella Alves Moreira - - Desclassificada 

Jaqueline Rodrigues Meneses - - Desclassificada 

Danyella de Oliveira Nascimento - - Desclassificada 

Dávila Jussara Santana Sousa - - Desclassificada 

Ellen Gessiane Santos Caetano - - Desclassificada 

Suzzy Mychelly Sales Martins - - Desclassificada 

Priscila ThaynannMartins de Sousa - - Desclassificada 

Helly Regine Santos Lopes - - Desclassificada 

 
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. Aos onze dias do mês de maio do ano 
de dois mil e dezessete (03/10/2018), eu Antonio Mariano Rezende, Gestor Geral de 2ª Entrância, 
que digitei e subscrevi. 
 
 
Luciene Kelly Marciano Roos 
Juíza de Direito-Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOVA XAVANTINA 
 
 

PROVA PARA CONCILIADOR 

TJMT – NOVA XAVANTINA 

 

GABARITO DEFINITIVO 

 

1 (D) 2 (B) 3 (C) 4 (A) 5 (D) 6 (B) 7 (C) 8 (A) 9 (A) 10 (E) 
11 (E) 12 (B) 13 (C) 14 (E) 15 (A) 16 (B) 17 (E) 18 (A) 19 (A) 20 (D) 
21 (E) 22 (B) 23 (B) 24 (D) 25 (C) 26 (E) 27 (D) 28 (C) 29 (C) 30 (C) 
31 (B) 32 (A) 33 (A) 34 (D) 35 (C) 36 (D) 37 (C) 38 (A) 39 (D) 40 (A) 
41 (B) 42 (A) 43 (C) 44 

ANULADA 
45 (E) 46 (D) 47 (E) 48 (D) 49 (B) 50 (B) 

 
 
 
Nova Xavantina – MT, 02 de outubro de 2018. 
 
 
 
LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS 
Juíza de Direito-Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE GUARANTÂ DO NORTE 
 
 

EDITAL Nº 16/2018/DF 
   
 
Excelentíssimo Senhor Diego Hartmann, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Guarantã do 
Norte, no uso de suas atribuições, na forma da Lei, etc.  
   
RESOLVE:  
   
TORNAR PÚBLICA a todos os candidatos inscritos e deferidos no Processo Seletivo para o 
recrutamento de estagiários da Comarca de Guarantã do Norte/MT, mediante as condições 
estabelecidas no Edital n° 10/2018/DF, o gabarito da prova objetiva aplicada em 30/09/2018: 
 

DIREITO 
 

 
1-E 

 
11-B 

 
21-E 

 
2-D 

 
12-C 

 
22-A 

 
3-A 

 
13-B 

 
23-E 

 
4-ANULADA 

 
14-D 

 
24-C 

 
5-A 

 
15-C 

 
25-D 

 
6-C 

 
16-D 

 
26-A 

 
7-E 

 
17-B 

 
27-C 

 
8-A 

 
18-A 

 
28-E 

 
9-B 

 
19-A 

 
29-E 

 
10-B 

 
20-D 

 
30-D 

 
ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE 

 
 
1-E 

 
11-B 

 
21-B 

 
2-D 

 
12-C 

 
22-B 

 
3-A 

 
13-B 

 
23-B 

 
4-ANULADA 

 
14-D 

 
24-A 
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5-A 15-C 25-A 
 
6-C 

 
16-D 

 
26-B 

 
7-E 

 
17-B 

 
27-A 

 
8-A 

 
18-A 

 
28-D 

 
9-B 

 
19-A 

 
29-B 

 
10-B 

 
20-D 

 
30-A 

 
      
E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente edital, que será publicado na 
forma da Lei.  
 
Guarantã do Norte/MT, 03 de outubro de 2018.  
 
 
 DIEGO HARTMANN 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO 
 
EDITAL n.º 003/2018 
 
A Excelentíssima Senhora Doutora Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito e 
Diretora do Foro da Comarca de Porto Esperidião - MT, no uso de suas atribuições legais e 
na forma da Lei, etc... 
 
Considerando a realização de processo seletivo para credenciamento de Assistente Social 
(Cadastro Reserva) para a Comarca de Porto Esperidião; 
 
Resolve tornar público o resultado dos candidatos habilitados por meio da analise dos 
documentos apresentados no período de 01/09/2018 a 01/10/2018, em conformidade com o 
Edital nº. 001/2018/CA e Provimento n. 06/2014/CM de 07/03/2014, com suas 
classificações.  

 
Área Assistente Social 
 

Nome Pontuação 
  
1º Roberjani Meire Rosa  Subitem 6.1.1 = 2 

Subitem 6.1.2 = 3 
Subitem 6.1.3 letra e = 1 
Subitem 6.1.3 letra f = 0,5 
Subitem 6.1.3 letra g = 1 
Total = 7,5 
 

2º Fátima Aparecida Matias Tosta de 
Oliveira 

Subitem 6.1.1 = 2 
Subitem 6.1.2 = 3 
Subitem 6.1.3 letra e = 1 
Subitem 6.1.3 letra g = 1 
Total = 7,0 
 

3º Alciene Teixeira Montoanelli Subitem 6.1.1 = 2 
Subitem 6.1.2 = 3 
Subitem 6.1.3 letra e = 1 
Subitem 6.1.3 letra g = 1 
Total = 7,0 
 

4º Acacia Emara Kopp Subitem 6.1.1 = 2 
Subitem 6.1.2 = 3 
Subitem 6.1.3 letra e = 1 
Total = 6,0 
 

5º Heloisa Regina Ronconi Dalmas Subitem 6.1.1 = 1 
Subitem 6.1.2 = 0,5 
Subitem 6.1.3 letra g = 1,0 
Total = 2,5 
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5º Marcilene Salvaterra de Carvalho Subitem 6.1.1 = 1 
Subitem 6.1.2 = 0,5 
Subitem 6.1.3 letra g = 1,0 
Total = 2,5 
 

 
1. Para critérios de desempate foi priorizado aquele candidato com maior idade, nos termos 
do art. 6.4 “a” e nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei n.º 10.741/2003; 
 
2. No resultado final, acima transcrito constam somente os nomes dos candidatos 
classificados, sendo que a classificação foi efetuada por ordem decrescente do total de 
pontos obtidos pelos candidatos, já com observância ao critério de desempate; 
 
3. Para recorrer da classificação o candidato deverá apresentar o recurso na Diretoria do 
Foro desta Comarca, no prazo legal de 02 (dois) dias uteis, contados a partir da publicação 
do presente Edital; 
 
4. O recurso interposto fora do prazo não será conhecido, sendo considerada, para tanto, a 
data do protocolo do recurso; 
 
5. Não serão aceitos recursos interpostos via fax, e-mail, ou qualquer outro meio além do 
previsto; 
 
6. O resultado divulgado poderá ser alterado em função dos recursos impetrados; 
 
7. Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso, recurso de recurso e/ou do 
resultado definitivo; 
 
8.  E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital, que será publicado no Diário Oficial da Justiça 
Eletrônica e afixado no átrio do Fórum na forma da Lei., Porto Esperidião/MT, 03 de 
outubro de 2018. 
 
 
 
LÍLIAN BARTOLAZZI L. BIANCHINI 
Juíza de Direito Diretora do Foro 

 
 

Disponibilizado - 04/10/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10352 Caderno de Anexos - 15 de 17



  ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE RIO BRANCO 
 

EDITAL N.º 2/2018/DF 
 
A Exma Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart – MMª. Juíza de Direito e Diretora do 
Fórum desta Comarca de Rio Branco, Estado de Mato Grosso, em conformidade com o 
Edital nº 14/2012/GSCP de 16.6.2012, do Egrégio Tribunal de Justiça, disponibilizado 
no Diário da Justiça Eletrônico nº 8813, em 17.5.2012 e c.c. Edital nº 1/2018, datado de 
28 de agosto de 2018, deste Juízo, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 
10327/2018, em 29/8/2018, concernente a abertura de Processo Seletivo para o cadastro 
de reserva de Estágio Curricular Remunerado nível médio para o Fórum da Comarca de 
Rio Branco-MT, pelo presente edital torna público a Data e Hora do Teste Seletivo, bem 
como a relação definitiva dos candidatos que tiveram suas inscrições deferidas, devendo 
ser observado o seguinte: 
 
1) O Teste Seletivo será aplicado a todos os candidatos que tiveram suas inscrições 
deferidas, no dia 21 de outubro de 2018, no período das 08h às 12h, no Fórum 
Desembargador Elon Carvalho, situado à Rua José Silveira Tavares n º 937- Ed. Do 
Fórum, centro, em Rio Branco-MT;   
 
2) O candidato deverá apresentar-se munido de documento original, comprovante de 
inscrição e caneta esferográfica transparente azul ou preta, com antecedência de trinta 
minutos do início da prova. 
 

3) Relação dos candidatos que tiveram suas inscrições deferidas: 
 

 
Nº 

INSCRIÇÃO 
CANDIDATO 

01 Victor Manoel Moreira Bassi 
02 Hellen Faria Peres 
03 Isadora Pereira Barreto 
04 João Victor Tomazelli Vitorassi 
05 Emanuelly Freitas Cucatto 
06 Leticia Preisigke Boascivis 
07 Naubert Soares Ferreira 
08 Maria Eduarda Lucas Candido Costa 
09 Marcos de Oliveira Junior 
10 Natalia da Silva Maia 
11 Fernando Hilario Souza Bis 
12 Raquel Ferreira Almeida 
13 Kassia Fernanda Ribeiro Eliziario 
14 Alice Eduarda Ribeiro dos Reis 
15 Samille Silva Scandian 
16 Eloiza Rocha do Nascimento 
17 Gisely Dorriguette Silva 
18 Maykol Martins Ferrari 
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19 Samira Martins Lopes 
20 Fabiola Almeida de Souza 
21 Lorrainy Brenda de Almeida Alves 
22 Dayane Pereira Sena 
23 Laiza Souza Barbosa 
24 Kamila Vitória de Souza Tenório 
25 Vitória Flavia da Silva 
26 Phillip Naamã Barbosa Ferreira 
27 Lyvia de Souza Doroteu 
28 Keroly Milena Ribeiro Eliziario 
29 Luciana de Barros Benites 
30 Leticia Santos da Silva 
31 Leandra Aparecida Gonçalves de Oliveira 
32 Lucas Loures Tavares 
33 Wellinton Lourran Peterle de Lima 
34 Vitor Luiz da Silva 
35 Luciana da Costa Souza 
36 Viviane Cristina Rodrigues 
37 Debora Machado Poquiviqui 
38 Julia Medeiros Xavier de Souza 
39 Camila Rocha da Silva 
40 Tabyta Loraine dos Santos Salmeron 
41 Francielle Marry da Conceição Neves 
42 Luiz Augusto Vargas Tiso 
43 Leticia Silva Ferreira 
44 Vanessa Ferreira Kuster 

 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no átrio do Fórum e publicado 
no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Rio Branco, 
Estado de Mato Grosso, aos três do mês de outubro de dois mil e dezoito (03/10/2018).  
 
Eu,(Aparecida das Dores Gomes de Almeida) Gestora Administrativo III, que o digitei.                                                           
                      
Rio Branco/MT, 4 de outubro de 2018. 

 
 

Daiene Vaz Carvalho Goulart 
Juíza de Direito e Diretora do Fórum 
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